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க7ண8k9 அnத ெப=ய க"# >?வனt3l ேமலாளr ேவைல. µதl நாll 
அHவலகt3l. 
 
28 வய3l ேமலாளr ஆனேத தாமதm எ*? >ைனtKk ெகா7.,nத 
அவ8k9 அŋ+,nத மMற ேமலாளrகll எlலாm 35 வயK தா7.O,nதைத 
பாrtK ஒ, மன >mம3. 
 
அவ8ெக*? த#யாக ஒ, அைற ெகாQt3,nதாrகll. π*னாl இ,nத 
ேஷாேகUl தா* ெகா7Qவn3,nத ெபா,-கைள அழகாக அQk+ 
ைவtதா*. WXய காrகll எlலா மாடlகll. ெவrேகா எ*? த*8ைடய ராW 
ெபயைர ெகா7ட பல வ7ண ேகாpைபகll, WXய +=ெக- \ைளயா-Q 
ைமதானm, அ3l ெபாmைம \ைளயா-Q ]ரrகll. த*8ைடய ^ைகpபடm, 
ெபMேறாrக_* ^ைகpபடm எ*? Wல >`டŋக_l ேபார.k9m அHவலக 
காπைன ஒ, aŋகாவாக மாMXO,nதா*. 
 
க"#Ol νைழnK `*னcசைல 3றnK த* ந7பrகek9m 
ெபMேறாrகek9m ^3ய ேவைல, மM?m ^3ய ெசlேபW எ7, அHவலக 
எ7கll எ*? அைனtைதfm த-. \-Q >`rnத ேபாK, ஒ, அழ9 
பKைமfட* அnத >?வனt3* ம#த வள ேமலாளr த*ைன ேநாk+ 
வ,வைத பாrtதா*. 'வாv', எ*? ெசாlh\-Q πற9 காl ெச7ட=l 
காதலா ேவ7டாமடா எ*? ெசாlhk ெகா7டா*. 
 
உllள νைழnத ராஜாராm, "ஹேலா க7ண*, வாv, உŋக காπைன 
கலraஃlலா மாt3-mŋகேள. பேல" எ*றாr. 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ெமlல ^*னைகtK அnத பாரா-ைட ஏM?k ெகா7டவ*, 'யாr இnத ெப7' 
எ*பK ேபாl ெநMX ^,வtைத உயrt3னா*. oல p.தா=l அழகாக 
இ,nதாll. ேமl acp எKr`lலாத த`s ெப7. வட நா-.* கலாcசாரm 
உ-^கnK p.தா=l இ,nதாHm p.தாr அ"nதாl ேமேல Kpப-டாrm 
ேபாடேவ7Qm எ8m அளrk9 µtவKm νைழயாத கலாcசாரm. நmµைடய 
கலாcசாரm 'ஏr ைட-' தா* எ*? மன3l ெசாlhk ெகா7டா*.  
 
"மால3, இவr தா* `sடr க7ண*. இ*#ேலrnK உŋக பாs. க7ண*, 
இவŋக தா* மால3, உŋக கா=யத=W" எ*றாr. 
 
9ைறவாக ேபWனாHm மன3l ப-டைத ச-ெட*? ைத=யமாக ேபசk v.ய 
இைளஞ* க7ண*.  
 
"ம*#kக8m, `sடr ராஜாராm, நா* கா=யத=W ேவ7Qm8 
ேக-கைலேய". 
 
"oŋக ேக-கைல. ஆனாl இnத ெபாUஷ8k9 நm >?வனm கா=யத=W 
த,m" எ*றாr. 
 
"ஆனா இவŋகளால எ* sxQk9 ேவைல ெசyய µ.யாேத" எ*றா*. 
 
அKவைரOl ேபசாமl இ,nத பறைவ Wறைக படபடெவன அ.tதK. "சாr, 
எ*ன ெசாlறா, இவr" எ*றாll மால3. 
 
"நா* 100 வாrtைதகll ஒ, >`டt3l த-டcp ெசyேவ*. ேமHm 
எ*8ைடய Wnதைனக_* ேவகt3M9 எ*னாl த-டcp ெசyய µ.fm. 
அKம-Qமlலாமl நா* எ*ன அr-^- \,mபேற*8 ெசாlh 
^=யைவkகறKk9llள நா* எ* ேவைலைய ெசcW µ.cWQேவ*. 
அதனாேல எனk9 கா=யத=W ேவ7டாm" எ*றா*. 
 
"`sடr க7ண*, நா8m 100 வாrtைதகll த-டcp ெசyதவll தா*. பll_ 
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நா-க_ேலேய ஷாr-ஹா7ட, ைடpπŋk மM?m அ-வா*s- கmpz-டr 
ேகாrs µ.cW,kேக*, ெத=fமா" எ*றாll கா-டமாக. 
 
"ஹா ஹா இர7Q 3றைமசாhகek9m இைடOl µதl சn3pேப ேமாதலா" 
எ*? ஆrவமாக பாrtதாr ராஜாராm. 
 
"ம*#kக8m `s மால3. உŋகll 3றைம {K எனk9 எnத சnேதகµm 
இlைல. ஆனாl, எ* ேவைலகைள நாேன ெசyK தா* எனk9 பழkகm" 
எ*றா* க7ண* அைம3யாக. 
 
"ச= க7ண*. இpேபாைதk9 மால3 உŋகll ெசகெர-ட=யாக இ,kக-Qm. 
\ைர\l அவŋகek9 ச=யான KைறOl மாMறm த,+ேறாm" எ*? 
ெசாlh அக*றாr. 
 
π*னாl ெதாடrnK ெச*ற மால3, "எ*ன சாr, அவ, இvவளr அல-டலா 
இ,kகா," எ*றாll.  
 
"ஹா ஹா" எ*? W=tK\-Q "உŋக_டm πற9 ேபp+ேற*" எ*? ெசாlh 
\ைடெபMறாr ராஜாராm.
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ம3ய இைடேவைளOl 11வK மா.Ol இ,k9m உணவகtைத ேநாk+ 
அைனவ,m பைடெயQk9m வழkகm. 2000 ேபr ேவைல ெசyfm அnத 
>?வனm ம3ய இைடேவைளOl 3,\ழா ேகாலm a7.,k9m. 
 
மாXவ,m கலாcசாரt3M9 த9nத வா? Food Court ஒ*? அைமtK 
அைனtK உணr வைககek9m ஒ, Stall தn3,nதனr. 
 
எ*ன தா* |*s பா*- அ"nK ேகாk 9.tKk ெகா7Q 3=nதாHm 
உணr ேநரt3l ஒ,வ8ைடய ஊைர ெசாlh\டலாm. அ3கpப.யான 
9mபl நm சŋ~தா ைசவt3l பைடெயQtதK. க7ண* ேநராக அnத 
ேமMகt3ய உணவகt3M9 ெச*? "ஒ, Wkக* பrகr, \t ட^ll �s, 
எs-ரா மேயா�s \t ேகாk" எ*? ெசா*னா*. 
 
இர7ட. தll_ இ,nத ேமைசOl மால3 த* ந7πகeட*. இவ* 
ெகாQtத ஆrடைர கா3l ேக-டவll, "அதா* இtதைன ெகாtp^ பாேர*. 
ட^ll �ஸா*, எks-ேரா மேயா�ஸா*" எ*றாll நkகலாக. 
 
உணr ப=மா?பவr, "டெய- ேகாkகா சாr" எ*? ேக-க, "இlைல ெர9லr 
ேகாk" எ*றா*.  
 
"பாrரா ெர9லr ேகாk ேவற" எ*றாll மால3 {7Qm. 
 
Wல >`டŋக_l அவ* vXயைவ தயாராக, த-ைட எQtKk ெகா7Q 
த#யாக இ,k9m ஒ, ேமைசைய ேநாk+ நடnதா*. அவைள கடk9m 
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ேபாK, "ஆனாl நா* 3னµm 20 +ேலா {-ட,m ஓQ+ேற* மா'm" எ*? 
W=tதப. ெசாlh நகrnதா*. 
 
அவll ச-ெட*? நாkைக க.tKk ெகாllள, ந7π அவைள சtதமாக 
ேபWயதM9 ேகாπtKk ெகா7டாll. 
 
த*8ைடய இடt3h,nK அவைன ஒரkக7ணாl பாrtதாll மால3. நlல 
உயரm, மா>றm, sமாr-டாக தா* இ,nதா*. "ஆனாl இnத ெகாtp^ 
அ3கm தா*" எ*? >ைனtKk ெகா7Q த* உண\* ஊேட {7Qm 
அவைன பாrkக µயல அவ* ச=யாக இர7டைர >`டt3l சாpπ-Q 
µ.tK எtnதா*. 
 
"ஒ, ம" ேநர லcc ேநரm. ஹாயாக சாpπடலாm எ*? பாrtதாl இnத 
பnதா பாr-. �-Qk9 ேபா9m ேபாh,kேக" எ*? >ைனtK, 
வரேவMபா_#O* எ7ைண த* ெசlேபWOl டயl ெசyதாll. 
 
"=K, எனk9 ஒ, ^K பாp வn3,kேக. அதா*பா அnத அlடாp^ ேபrவ�, 
அK எ* எksட*ஷ*ல ேபா* ெசcசா ெசyfm. அைத எ* ெமாைபl 
நmப,k9 ஃபாrெவr- ெசyKQ" எ*றாll. 
 
ஆனாl அவll எ3rபாrtத மா3= எnத அைழp^m வர\lைல. 
 
ம3ய உணr µ.nK ேநராக அவ8ைடய அைறk9ll ெச*? அமrnதாll. 
 
Wல >`டŋகll அவ* ஏதாவK ேபpவா* எ*? காt3,nதவll, தாேன 
ேபசலாm எ*? >ைனtK, "உŋகek9 W#மா பாkகற பழkகm உ7டா" 
எ*? ேக-டாll. 
 
"ம*#kக8m `s மால3, அHவலக ேநரt3l பrெசனl \ஷயŋகll 
ேபpவைத நா* \,mப\lைல" எ*றா* அைம3யாக. 
 
"ெராmப தா* ேபா" எ*? >ைனtKk ெகா7டாll. 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"ச= எனk9 ஏதாவK ேவைல தாŋக" எ*றாll. 
 
"mm" எ*? ேயாWtK \-Q "ஒ, கpacWேனா ெகா7Q வாŋக" எ*றா*. 
 
"ேடy காஃπ `�* 10 அ. �ரt3ல தா* இ,k9 ேபாy எQtKkேகா" 
எ*? ெசாlலt ேதா*XயK. "ச= எvவளr �ரm தா* ேபாறா*8 
பாrpேபாm" எ*? மன3l ெசாlhk ெகா7Q ஒ, ேகாpைபOl காஃπ 
எ*ேற ெசாlல µ.யாத அnத வsKைவ ெகா7Q வnK அவ* µ*னாl 
ைவtதாll. 
 
"ெராmப ந*X. நா* ஏதாவK ேவைல இ,nதா vpπடேற*. oŋக உŋக 
�-Qk9 ேபாகலாm" எ*றா*.  
 
"ேபாடா. அவனவ* எ*+-ேட ேபசறKk9 தவமா இ,kகா*. உ* µ*னா. 
வnK உ-காrnதா பnதா ப7Xயா" எ*? >ைனtKk ெகா7ேட 
+ளmπனாll.
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வாரm ஒ*றா+fm அவ#ட`,nK எnத ப"k9m உத\ ேக-Q அைழp^ 
வர\lைல. `கrm சhtKpேபான மால3 ேநராக ம#த வள ேமலாள=டm 
ெச*? "சாr, எனk9 ேவைலேய இlலாம சmபளm தர உtதசமா" எ*? 
ேக-டாll கா-டமாக. 
 
"ஏ* அpப. ெசாl�ŋக".  
 
"π*ேன க7ண* 3னµm 9 ம"k9 வrறாr. 6 ம"k9 ேபாOடறாr. நாH 
நாளாவா எ* உத\ ேதைவபடாம இ,k9m. ெவ-.யா 20,000 சmபளm 
வாŋகறKlல எனk9 உtேதசm இlைல" எ*றாll. 
 
"பா,ŋக மால3, oŋக ஒ, 3றைம சாh. க7ண* மா3= ஆeŋக+-ட 
ேவைல ெசcசா தா* உŋக 3றைம ெம,ேக,m. உŋகek9 ெத=யாK. 
வnத 0ணாவK நாேள 45 ல-சt3M9 ஆrடr எQt3,kகா,. oŋக ெசாlற 
மா3= அவ, 6 ம"k9 ேபானாHm ]-.h,nேத ஆ*ைல#l அெம=kகா 
எtn3,kகற ேநரt3ேலfm ேவைல ெசyயறாr. அவr ெராmப sமாr-. 
உŋகைள மtதவŋக +-ேட ேபா-ேட*னாHm உŋகek9 ேபாr அ.k9m. 
உŋக 3றைமk9m ேவகt3M9m அவr தா* ச=யான ஆll". 
 
"இவr எ*ன எனk9 மாpπllைள பாrk+றாரா" எ*? மன3M9ll 
நkகல.tK\-Q ேநராக க7ண#* அைறk9 ெச*றாr. 
 
"`sடr க7ண*, நா* பணkகார ]-Qpெபா7�. எனk9 ேவைல 
ெசcWதா* ]Q காpபாtத8m8 அவWயm இlைல. ஆனாHm எ* 
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3றைமைய ]ண.kகkvடாKŋகறKkகாக தா* ேவைல ெசyயேற*.  
நா* பll_kvடt3ேலrnK காேலj வைரOl ேகாl- ெம.hs-. அதனால 
எ*ைன 9ைறcW இைட ேபாடா�ŋக. எ* 3றைமk9 ஏtத ேவைல தாŋக. 
இlலா-. ^K ேவைலயா இ,nதா கtKk ெகாQŋக. >`ஷtKல 
கtKkகேற*" எ*? ெபா=nK தll_னாll. 
 
"இŋக பா,ŋக" எ*? த*#டm இ,nத எெலk-ரா#k உபகரணŋகைள 
அவ* ேமைச ேமl ெகா-.னாll. `#- =kகாrடr, வாys =kகாrடr, 
ெப7 sகானr எ*? ந]ன கா=யத=Wkகான பல சமாcசாரŋகைள 
ைவt3,nதாll. 
 
அைத ெபா?k+ {7Qm அவeைடய ைகpைபOl ைவtதப.ேய,  
 
"ஹpபா ஏ* இpப. ேகாபமா இ,k~ŋக. க-டாயm உŋகek9 ேவைல 
தrேற*. இpப oŋக உŋக �-Qk9 ேபாŋக" எ*றா*. அவll எ*ன பrஃpzm 
அ"n3,k+றாll எ*? z+kக µய*றா*. இK ஐஐஎm`l அவ* கM?k 
ெகா7ட \ைளயா-Q. ெப7க_* வாசைன 3ர\யŋகைள νகrnK பாrtK 
அK எnத >?வனtதாl ெசyதK எ*? ெசாlல ேவ7Qm. அைத ைவtK ஒ, 
ெப7"* 9ணŋகைளfm z+pபாrகll.  
 
ச-ெட*? அŋ+,nK \ல+னாll. அவek9 யாேரா "o ஒ*னாŋ+ளாs" 
எ*? ெசா*னK ேபாl ஒ, ேகாபm.  
 
ச=யாக ஒ, பtK >`டt3l அவ#ட`,nK அைழp^ வnதK. 
 
"எ*ன" எ*? ேக-டாll. 
 
"எனk9 ஒ, |#யs டாpெல- ெப7 ெமௗs ேவ7Qm வாŋ+ தr�ŋகளா" 
எ*? ேக-டா* பvயமாக. 
 
"எKk9"  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"pேராேபாசl அ8pபறKk9 Wல .ராOŋk வைரய8m". 
 
"`sடr க7ண*, இnத ேவைலயாவK எனk9 தரkvடாதா எ*? 
ேக-டாll" சM? ெகcசலாக. 
 
"ஓேக. oŋக எ*ன ப7�ŋக, இர7டா வாŋ+Qŋக. அp^றமாக நா* 
உŋகek9 .ராOŋk ப7ணறK ெசாlht தேர*" எ*றா*. 
 
அHவலக காr ஓ-Qனr ெவMXைய அைழtKk ெகா7Q =cW s-�.l 
νைழnதாll. ெச*ைனO* க"#tெத, எ*ற ெப,ைம =cWெத,\M9 
உ7Q. 
 
அŋ+,nK அவ8ைடய ெசl ேபWOl அைழtதாll. "க7ண*, இŋ9 
ெர7Q ைடெம*ஷ*s இ,k9. எK ேவ7Qm" எ*றாll. 
 
"இர7Qt3ேலfm இர7Q இர7Q வாŋ+Qŋக" எ*றா*. 
 
"எனk9 இர7Q வாŋகறKk9 தா* அp�வl இ,k9" எ*றாll மால3. 
 
"கவைலபடா�ŋக. மMற இர7Qk9 நா* காp தேர*. உŋக +-ேட இpப 
பணm இ,kகா" எ*? ேக-டா*. 
 
"20,000 சmபா3kகேற*. எ*+-ேட இர7டாOரm இ,kகாதா. நா* எ*ன 
πcைசkகா=*8 >ைனk+றானா" எ*? மன3l >ைனtKk ெகா7Q, 
"இ,k9" எ*? ெசாlh K7.tதாll. 
 
அவll எ3rபாராத \தமாக, 1800 தா* இ,nதK. கட* அ-ைடைய தnK 
அவMைற வாŋ+k ெகா7Q அHவலகm வnK ேசrnதாll. 
 
அவll த* ம.k க"#ைய அவ* அைறk9 எQtK ெசlல அவeைடய 
க"#Ol ெம*ெபா,-கைள ஏMX அnத ெமௗைஸ இயkகc ெசyதா*. 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πற9 ஒ, ெவllைள கா+tதைத எQtKk ெகா7Q CVP, RVP, LVP எ*? 
எt3, இைவ Center Vanishing Point, Left Vanishing Point, Right Vanishing 
Point, இைவ படŋகll வைரய µk+யமானைவ எ*? \ளk+னா*. 
 
ெநா.க_l மால3 அவைன கா+தt3l வைரnK, "நா8m ஓ\யm கMறவll 
தா*" எ*றாll அவைன ஓŋ+ அைறவK ேபால. 
 
"பேல அM^தமான \ஷயm. அழகாக வைரn3,k+�rகll. oŋகll 3றைமசாh 
தா*. ஆனாl ஒ, \ஷயm. நா* 24 ம" ேநரt3l எpேபாK 
ேவ7QமானாHm ேவைல ெசyபவ*. உŋகைள இர\l ெதாnதரr ெசyதாl 
பரவாOlைலேய" எ*றா*, πற9 >?t3, "அHவலக ேவைலkகாக 
ம-Qmதா*" எ*? ெசாlh W=tதா*. 
 
"பரவாOlைலேய இnத அல-டHk9 flirt ெசyய ெத=+றேத" எ*? 
>ைனtKk ெகா7டாll. 
 
"ேவைலkகாக oŋக எpப ேவ7QமானாHm ேபா* ெசyயலாm" எ*றாll 
மால3. 
 
"எKkகாக இர7Q ெச- வாŋ+-Q வர ெசா*�ŋக" எ*றாll 
சnேதகtKட*.  
 
"oŋக உŋக ]-Qk க"#Ol ஒ*8 இைணcWQŋக. இ*ெனா*8 
எ*ேனாQ ]-Qk9" எ*றா*. 
 
"அpபாடா இpேபாதாவK ேவைல ெகாQtதாேன" எ*? >mம3 ெப,0cpட* 
ெவ_ேயXனாll மால3. க7ண* அவll வைரnத ஓ\யtைத ைகOl எQtK 
பாrtK\-Q மன3l அவைள பாரா-.னா*. 
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இpேபாK சகஜமாக ெதாைலேபWகll எnேநரt3Hm அவ#ட`,nK 
அவek9 வnK ெச*றன. ேவைல >`tதமாக தா*. ஆனாHm ெவ?m 
படŋகll வைரய ம-Qேம த*8டைய ேசைவைய பய*பQt3k ெகாll+றா* 
எ*? கலkகm அவek9 இ,nதK. காரணm அவll ஆŋ+லt3l அழகாக 
ேபpவ3Hm, எtKவ3Hm, வா.kைகயாளrக_டm p,kகமாக ேபW அழகாக 
\ஷயŋகைள \ளk9வ3Hm வlலவll. அt3றைமகek9 அவ* ேவைல 
தர\lைல எ*பK தா* வ,tதm. அK ம-Qமlலாமl அவ8ைடய அHவலக 
வாsைகk9m ெசாnத வாsைகk9m ெப=ய 3ைரேய இ,nதK. மMற ஆ7 
ந7பrகeட* சகஜமாக பழ+ய அவll அவைன ெந,ŋக µ.யாமl 
த\tதாll. 
 
Wலr தmைம pMX ஒ, ெப=ய இ,m^t3ைர அைமtKk ெகாll+*றனr. 
அைத உைடtK νைழய \,mபாத பல,k9 உறrகll ஹாy ஹேலாேவாQ 
>*?\Qவ3l ெப=ய Kkகm இlைல. ஆனாl அைத உைடtK உllேள 
νைழய \,m^வrகek9 எ3ரா_ சM?m உத\ அ_kகா\-டாl ெவ?p^m 
ஆMறாைமfm `cp+றK. 
 
இpப. அவll மன3l எ7ணŋகll ஓ.k ெகா7.,k9m ேபாK ச-ெட*? 
νைழnதா*. ெவllைள >ற ச-ைட க?p^ >ற காlச-ைட க?p^ >ற ைட. 
க?p^ >றt3l ைப. இpப.pப-ட காmπேனஷ#l யா,m உைட அ"nK 
அவll பாrtத3lைல. '\t3யாசm தா*, ஓேக பா, ஆனா, இK ெராmப ஓவ,' 
எ*? மன3l >ைனtKk ெகா7டாll. 
 
அவll மன3l ஒ, 3-டm ேதா*ற மாைலkகாக காt3,nதாll. 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6 ம"k9 வழkகm ேபால அவ* ெவ_ேயXனா*. இ*?m ஒ, ேவைலfm 
ெசாlல\lைல. க"#Ol இறŋ+ இைணயt3l ஏX ெப7கekகான 
க,tKkகளt3l 'இKேபால ஒ, \Wt3ர ம#த*' எ*? அவைன பMX 
எt3னாll. எt3ய 15 >`டt3l 'வாv, யா,pபா அK எனk9 ேபா* நmபr 
வாŋ+ ெகாQ' எ*? நkகl π*�-டŋகem ஆrவேகாளா?கem வnK 
9\nதன. 
 
pமாr 7.30 ம"k9 அHவலக வாகன ஓ-Qனr ெவMXைய அைழtதாll. 
"ெவMX, உŋகek9 க7ண* சாேராQ ]Q ெத=fமா" எ*றாll.  
 
"ெத=fm ேமடm. ேசtKப-Qல தா* இ,k9". 
 
"எ*ைன .ராpப7�ŋக. அp^றm oŋக ைந- �ஃpQ .ராp ப7ண வrறpப 
எ*ைன ]-Qல \-QQŋக". 
 
"ச=mமா". 
 
WXK ேநரt3l ேசtKப-.l அnத பல மா. க-.டt3* µ* வ7. 
>*றK. 
 
பtதாவK தளm அµk+ அவ8ைடய அpபாr-ெம7.* µ* வnK >*றாll. 
வnK >*றrடேனேய ச-ெட*? ஒ, \t3யாசm ெத*ப-டK. 
மMறவrகeைடய கதrகll மரkகல=l இ,kக அவ8ைடய ]-.* கதr 
ம-Qm ெவllைள >றt3l. அைழp^ ம" க?p^ >றt3l. pமாr 2 ல-சm 
�பாy ெகாQt3,pபாrகll இnத ]-ைட அலŋகாரm ெசyய. டால=l 
வ,வதாl ேவைல ெசyபவrகek9m க"# >?வனŋகll பல 
சHைககைளfm வச3கைளfm ெசyK தn3,nதன. இnத ]Qm இலவசm 
தா* இவ8k9.  
 
அைர >ஜா,ட* µ7டா ப#ய8மாy கதைவ 3றnத க7ண*, "அடேட 
மால3, வா- அ சrpைரs" எ*? வரேவMறா*. 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"உŋகைள ெதாnதரr ெசyயைலேய" எ*றப. உllேள νைழnதாll. 
 
"ஹா ஹா. நா* எnத ேநரm ேவைல ெசyேவ*8 எனkேக ெத=யாK. வாŋக, 
உ-கா,ŋக" எ*றா*. 
 
ைகைபைய ேசாபா\l ைவtK வச3யாக அமrnதாll மால3.  
 
"எ*ன சாpπட�ŋக". 
 
"�lH*8 எ*ன இ,nதாHm... "  
 
"ஒ, \t3யாசமான .=ŋk சாpπட�ŋகளா". 
 
"ஓ 9_rபானt3Hm \t3யாசமா, நாசமா ேபாcp" எ*? >ைனtKk 
ெகா7ேட, "ச=" எ*றாll. 
 
அவ* `kUOl ஏேதா கடµடெவ*? ெசyவK கா3l \ழ ]-ைட 
ேநா-டm இ-டாll. இனm^=யாத எ7ணŋகll ஓ.ன. க?p^ >ற ேசாபா, 
ப.k9m ேமைச, உணr ேமைசகll. ெவllைள >ற ஜ*னl 3ைரகll, ]Q 
µtவKm ெவllைள >ற வ7ண acp, க?p^ ஜா.க_l ெவllைள மலrகll, 
ெபMேறாrக_* க?p^-ெவllைள ^ைகpபடm, அவ8ைடய ^ைகpபடm - 
க?p^ ெவllைளOl எ*? ம,nKk vட ேவ? >றŋகைள அவளாl பாrkக 
µ.ய\lைல.  
 
"ச= அQpபைற எpப." எ*? >ைனtKk ெகா7ேட உ=ைமேயாQ உllேள 
νைழnதாll. அŋ9m க7�k9 ^லpப-டெதlலாm க?p^-ெவllைள தா*. 
 
ஒ, ேகாpைபOl காெர- �s ேபா-Qk ெகாQtதா*. காெர-.l எ*ன 
ெப=ய \t3யாசm எ*? >ைனtK ப,க ெதாடŋ+யவll அ3l 
^3னாெவlலாm ேபா-Q ஒ, \t3யாசமான அேத ேநரt3l ^3ய ஒ, 
pைவேயாQ இ,nதைத க7டாll. 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"எpப. இ,k9. .ஃெபர7- இlேல" எ*? த*ைனேய ^கsnKk ெகாllவK 
ேபால ேபWனா*. 
 
"ஹா ஹா ஆமாm. எKk9 உŋக ]Q µtkக க?p^ ெவllைளயாகேவ 
இ,k9. பைழய இŋ+�� படm பாkகறK ேபால இ,k9". 
 
"ஹா ஹா" எ*? W=tதா*. 
 
ச-ெட*? அவ8ைடய பQkைகயைறைய எ-.p பாrtதவll அŋ9m க?p^ 
ெவep^ கா-Wகll. பQkைக ptதமாக இ,nதK. இpேபாK தா* வாŋ+ 
வnதK ேபாl. 
 
"ெப-ைட இtதைன o-டா ெமO*ெடO* ப7�ŋகேள".  
 
"ஹா ஹா. நா* ெப-.l பQpபேத +ைடயாK. இேதா ெகௗcWl தா*" எ*? 
அnத க?p^ >ற ேசாபாைவ கா-.னா*. அ,+l ஒ, க?p^ x* பாk 
இ,nதK.  

"எ*ன ெகௗcWl பQpxŋகளா. அடpபா\" எ*? >ைனtKk 
ெகா7டாll. 
 
எ3r^றt3l க?p^ >ற .ெர-`l. இ*ைறய ஆேராk+யt3M9 `கrm 
அவWயமானK. ெவ_Ol ேபானாl காM?, �p. 9_r, ெவOl πரcசைனகll. 
]-.l இ,nேத எtதைன ைமl ேவ7QமானாHm ஓடலாm. "You need to run 
to remain in the same place" எ*? >ைனtKk ெகா7டாll.  

வலK ைக பkகm ேஷா ேகs. xŋகா* ெபா,-கll. ெவllைள >றt3ேலா 
அlலK >ற`lலாமேலா இ,nதK. WXய பாr. அைனtK \ைல உயrnத 
மKபானŋகll இ,nதK. 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"உŋகek9 ேகmsல ஆrவm இ,kகா" எ*? ேக-டா*. 
 
"ஓ. காரm ேபாrQ*னா எனk9 உOr" எ*றாll. 
 
"ஒ, ரr7- ேபாடலாமா" எ*றா*. ேபWk ெகா7ேட ஒ, WXய ெப-.ைய 
ேசாபா\* π*^றt3h,nK எQtதா*. 
 
]-.l அவ_டm இ,pபைத \ட WXய பலைக. வாடா வா, காரm ேபாr- 
காO*ல Wவp^ காy இlலாமலா இ,k9m எ*? ஆrவமாக அவ* காyகைள 
அQk9வைத பாrtதாll. {7Qm ஏமாMறm. ெவllைள தnதt3l sைடkகr, 
ஆனாl Wவp^ காyk9 ப3லாக பா3 ெவllைள பா3 க?p^ இைணnத 
>றt3l நQ\l ைவk9m காy. 
 
"எ*ன க7ண*. எlலாேம pளாk அ7- ெவாO-டா இ,k9" எ*? 
{7Qm ேக-டாll. 
 
"ஹா ஹா" எ*? {7Qm அேத மtpபலான W=p^. 
 
"ச= உ*ைன ேவற மா3= பாtKkகேற*" எ*? மன3l >ைனtதவாேற 
WXK ேநரm ஆrவமாக \ைளயா.னாll. ச-ெட*?, "ெகாcசm .\ 
ேபாQŋகேள*. >zs அ- 9 பாkக8m" எ*றாll. ெதாைலகா-WOl அவll 
பாrkக \,mபாத ஒேர >கscW ெசy3கll தா*.  
 
"அேட உŋகek9 >zs அ- 9 π.k9மா".  
 
அவ* ேகll\ைய அல-cWயpபQt3\-Q ெதாைலகா-Wைய பாrtதவek9 
{7Qm ஒ, ஆcசrயm. அK க?p^ ெவllைள ெதாைலகா-W.  
 
"க7ண* .\ேல ஏதாவK πரcசைனயா. அnத ேலாேகா ெர-கலr ஆcேச" 
எ*? அpபா\யாக ேக-பK ேபாl ேக-டாll. 
 
"அK ெர- கலரா*8 எனk9 ெத=யாK ஆனாl இK pளாk-அ7--ெவாO- 
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.\" எ*றா*. 
 
"அcேசா. oŋகll வாsைகOl பல >றŋகைள `s ப7�ŋக" எ*றாll. 
 
அவ* அைம3யாக இ,nதா*. 
 
ெவMXOட`,nK ெதாைலேபW வரேவ, அவ#டm ந*X ெத=\tK 
\ைடெபMறாll. "இnத ம#த* ஒ, `s-= ேம*. இவைனp பMX நlலா 
ஆராய8m. இnத pளாk-அ7--ெவாO- கைத எlலாm ெத=cWkகாேம எ* 
ம7ைடேய ெவ.cWQm" எ*? ெசாlhk ெகா7டாll.
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ம? நாll காைலOl ேநராக அவ8ைடய அைறk9ll νைழnதாll மால3.  
 
"க7ண*, எனk9 ம7ைடேய ெவ.cWQm ேபாh,k9. நா* ேக-ட 
ேகll\k9 oŋக ப3l ெசாlலைல. ஏ* ]Q µtkக >ற`lலாம 
ைவcW,k~ŋக" எ*? ேக-டாll. 
 
"ெபrசனl \ஷயm ஆxs ேநரt3l, ேநா" எ*றா*. 
 
"ஒ, >`ஷm ப3l ெசாlறKlல எ*னாOQm". 
 
"சா= மால3. ெகாllைகO*னா ெகாllைக தா*. நாம அp^றமா ேபசலாm".  
 
"அp^றmனா எpேபா"  
 
"லcச ைடmல ேபசலாm. இlல ஆxs \-ட πற9 ேபசலாm" எ*றா*. 
 
"ச= லcச இ*#k9 உŋக vட" எ*? ெசாlh\-Q ெச*றாll. 
 
Wலr நmைம ெந,ŋகkvடாதா எ*? >ைனk+ேறாm. Wலr நmைம 
ெந,ŋ+\-டாrகேளா எ*? அcp+ேறாm. Wலr ெந,ŋக ேவ7டாm எ*? 
ேவ7Q+ேறாm. \Wt3ரமான உறrகll. \Wt3ரமான ம#த எ7ணŋகll. 
பlலாOரm காதlகll இ,nKm ஒvெவா*?m ம#த#* ைகேரைகைய 
ேபாl த#tKவm வாynததாக இ,k+றேத. இK எ*ன \nைத. இK எ*ன 
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மாயm. 
 
ேவைலOl நா-டm இlைல அவek9. ரகWயŋகll அ3கm ைவt3,pபவll 
இlைல அவll. ெகாைல மrம கைதகைளfm µதhl µ.ைவ ப.tK\-Q 
πற9 ஹாயாக கைத ப.k9m வழkகm அவek9. இவ* கைதOேலா µ.r 
பkகŋகll +�nK ேவ? மாM? ^tதகµm கைடOl +ைடkகாத >ைல.  
 
அவ* வழkகpப. அnத ெபயr ெத=யாத வsKkகைள ஆrடr ெசyK ைகOl 
சாs எ8m ெசயMைக ரtதtதட* த* வழkகமான த# ேமைசOl வnK 
அமrnதா*. 
 
அவem ஒ, Wkக* π=யா" வாŋ+k ெகா7Q அவென3=l வnK 
அமrnதாll. 
 
"ெசாlHŋக"  
 
"எ*ன"  
 
"எKk9 pளாk அ7- ெவாO-"  
 
"ெவl, கலralலா இ,nத எ* வாsைகO* >றŋகைள ஒ, ெப7 எQtKk 
ெகா7Q ேபாy\-டாll" எ*றா* µ.வாக ஏேதா ெசாlவK ேபாl. 
 
"லv ெபOhயரா". 
 
"ெத=யைல. ஏ*னா காதl ேதாl\k9m காரணm ெத=ய8m இlைலயா. 
எKkகாக அவll எ*ேனாட வாழைலŋகறKk9 எனk9 இ*#k9 வரைலfm 
ெத=யைல". 
 
"அவ ேப,"  
 
"Wtரா"  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"கlயாணm ஆOQtதா"  
 
"ஆமா"  
 
"^,ஷ* ேப,". 
 
"ஹா ஹா. \ெம*s kz=யாW-.. ேப=l எ*ன இ,k9. ஆகா�". 
 
"πllைளŋக"  
 
"ஆமா. இர7Q. இர7Qm ெப7 9ழnைதகll". 
 
"எpேபா ஆcW கlயாணm. Wல வ,ஷtKk9 µ*னால".  
 
"எŋேக {- ப7�ŋக அவைள. mமமம அவŋகைள.... "  
 
"நா* ஐஐ. கா*a=l ப.k9m ேபாK பாrtேத*. எŋக காதl நாe வ,ஷm 
ெதாடrnதK. ஒ, நாll வnK நா* ேவற இடtKல கlயாணm 
ப7"kகpேபாேற* ெசா*னா".  
 
"எKk9. எ*ன pராpளm8 ேக-ேட*". 
 
"ெத=யைல. ஐ வாs ராŋ அpப.*8 ெசா*னா". 
 
"அpப o எt3ன க.தŋகll... ேக-ேட*". 
 
"எ=cpQ*8 ெசாlh-Q ேபாO-டா. கlயாணtKk9 vட அைழp^ 
\Qkகைல" எ*றா*. >ைனrகll த* ேவைலO* அnதsைதfm தா7. 
ேபாவைத உணrnK ச-ெட*? >?t3k ெகா7டா*. 
 
"ஓ ஐஐ. பாr-.யா o. அK தா* இnத பnதா உனk9. ேச பாவm டா" எ*? 
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>ைனtKk ெகா7டாll. அவek9 Kkகm மனைத அைடtKk ெகா7டK. 
அவ8ைடய காதl கைதைய ேக-Q அlல. ேவ? ஏேதா ஒ, 9ழpபt3l.  
 
"சாயŋகாலm எ*ன ப7ேற" எ*? ேக-டா*. ஆ?தலாக ேபச யாராவK 
இ,nதாl ெகா-. �rkக தயாரா+\-டவ* ேபாl. 
 
ேவ7Qெம*ேற அவைன �7ட ேவ7Qm எ*? >ைனtK, "ஓ சாயŋகாலm 
எனk9 ஒ, ேட- இ,k9" எ*றாll. 
 
"ஓ அpப.யா, ேநா pராpளm, ேம x ேல-டr" எ*? ெசாlh \ைட ெபMறா*. 
 
vpπ-டrட* "ஆமா நா* வேர*" எ*? ெசாlல அவeைடய ஈேகாrm 
இடm தர\lைல ேபாHm. அKேபாலேவ "யாr அnத ேட-" எ*? 
உ=ைமfட* ேக-Q ~ேழ இறŋக அவ8ைடய ஈேகாrm இடm தர\lைல.
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மாைல ஆக ஆக அவek9 இ,p^k ெகாllள\lைல. "மா-ேட* எ*? 
ெசாlhO,nதாHm பரவாOlைல இlைல ேவ? காரணm 
ெசாlhO,nதாHm பரவாOlைல ேடQk9 ேபாேற* எ*? ெசாlh அவைன 
�7.யK தp^தா*. எ*ைன பMX எ*ன >ைனt3,pபா*. ஆ7கeட* 
pM?பவll எ*றா. அவ* மன3l எ*ைன பMX எ*ன இேமj இ,k9m". 
 
"ேட- கா*ஸl {- ப7ணலாm எ-Q ம"k9*8 ஒ, எsஎmஎs 
அ8pபலாமா". 
 
ஈேகா\M9m அதைனfm {Xய உணrcWk9m இைடேய ஒ, பலtத 
ேபாரா-டm நடnK ஈேகா K7டா+ Kவ7Q வH\ழnK pk9 �றாக 
ெநா?ŋ+ ]snதK. 
 
ச-ெட*? ைகேபW எQtK க7ண8k9 ேபா* ெசyதாll. "க7ண*, எ* 
ேட- கா*ஸலாOQtK. 8 ம"k9 {- ப7ணலாமா" எ*? யதாrtதமாக 
ஆனாl ஈேகாைவ \-Qk ெகாQkகாமl. 
 
"இlைல மால3. சா=. ெபŋக�rல இ,kகற எ* πெர7Qk9 
ஆkUெட7- ஆOQtK. நா* ஏrேபாrடல இ,kேக*. இ*8m 20 
>`ஷtKல pைள-. ேம x ேலடr" எ*றா*. 
 
"ஆkUெட7டா. எ*னாcp"  
 
"ெத=யைல. அ3கm \பரm இlைல. ேகா-இ*Uெட*டlh எ*8ைடய 
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pள- 9�p அவன மா3=ேய. அதனால நா* ேபானா உத\யா இ,k9m". 
 
"ச= க7ண*. பாrtKkேகாŋக. நா* ஏதாவK ப7ண µ.fmனா 
ெசாlHŋக". 
 
"�zr" எ*? ெசாlh \ைட ெபMறா*. 
 
"ேச. µதlல ஒtKk+-Q இ,n3,kக8m. ச= வர-Qm பாrtKkகலாm" 
எ*? >ைனtKk ெகா7ேட ெதாைலகா-W ெப-.ைய இயk+னாll. 
 
அவll மன3l இ,nத உ?tதHk9 காரணm அவeைடய ெகாllைக தா*. 
த*ைன யாr µதl காதலாக ெகாll+றாrகேளா அவைனேய காதhpபK 
எ*? எQtத அவll µ.r தா*. ஒ,ேவைள க7ண* த* µதl காதைல 
பMX ெசாlலாமl இ,n3,nதாl அவைன காதht3,pபாேளா எ*னேவா. 

 
பll_OHm கl�= நா-க_Hm ஒ, ெப7 \-டா இ*ெனா, ெப7, ஒ, 
ஆ7 \-டா இ*ெனா, ஆ7 எ*பK ேபால அவll ேதாழrகem 
ேதா�கem நடnKk ெகா7டைத பாrtK அவll பல நா-கll 
ெநாn3,k+றாll. 
 
அவeைடய உOr ேதா� ரmயா, ம"க7டைன காதhtK\-Q 
ல7ட#h,nK வnத மாpπllைளைய மணnK ெச*றாll. காரணm ^=யாமl 
ம"க7ட8m பல நா-கll தா. ைவtKk ெகா7Q 3=nK πற9 ஒ, நlல 
ெப7 அவ* வாsைகOl வர இpேபாK ெச-.லா+ இ,k+றா*. 
 
பll_pப,வ3l வ,m காதl ேவ7QமானாHm unqualified ஆக இ,kகலாm. 
ஆனாl இ,பK வய3M9 ேமl வ,m காதl, அnத வய3l எQk9m µ.r 
எpப. unqualified ஆக இ,kக µ.fm எ*? அவll பல µைற \யnதK7Q. 
 
ஆனாl ஒ,ேவைள ெப7கem ச= ஆ7கem ச= ^t3சாhகேளா. 
யதாrtதவா3கேளா, அதனாl தா* கைடW ேநரt3l vட அவrகளாl 
µ.ைவ மாMXk ெகா7Q காதhkகாத ^3யவைர ைக π.kக µ.+றK. 

24



 
"ேச Wtரா அ3r�ட`lலாதவll. இnத மா3= ஒ, நlல ம#தைர \-Q 
அவll எpப. அKேபால ஒ, µ.ைவ எQtதாll. யாr எ*ன ெசாlவK. 
ஒ,ேவைள அவll இpேபாK சnேதாஷமாக இ,nதாHm ஒ*? 
ெசாlவதM+lைல. வ,tதpப-டாl தா* அவll க7ணைன \-டK தவ? 
எ*? ெசாlலலாm". 
 
இvவாறாக ேயாWtKk ெகா7ேட சானlகைள மாMXயப. வnதவll Head-
lines Todayl Terrorist Attack in Bangalore Airport, 7 killed Flash News எ*? 
வnKk ெகா7.,nதK. தைலOl இ. \tnதK ேபாl இ,nதK. ச-ெட*? 
த`s ெசy3 சானHk9 மாMXனாll. 
 
க7ண* \மானm ேபாy ஒ, ம" ேநரt3M9 ேமl ஆO,k9ேம. 
அவ8ைடய ெமாைபl ேபா#l அைழp^ \Qtதாll. அைழp^ ேபாக\lைல. 
ேச. 
 
ெபŋக�r \மான >ைலயtைத தMெகாைல பைட �\ரவா3கll வ7.ைய 
ேமா3 அ.tதளtைத தகrkக µய*றனr. இ3l டாkUkகாக ெவ_Ol 
>*X,nத πரயா"கll 7 ேபr உடl vழா+ இறnதனr. இறnதவrக_* 
அைடயாளm ெத=ய\lைல. \சாரைன நடnK வ,+றK. 
 
அவek9 தைல pMXயK. ~ேழ ெகாQt3,nத ெபŋக�r \சாரைண 
எ7�k9 ேபாைன ேபா-Q "πரயா"O* ெபயr க7ண*, இறnதவrகll 
ப-.யhl யாராவK இ,k+றாrகளா" எ*? ேக-டாll.  
 
"ம*#kகrm ேமடm. இ*8m \வரŋகll ெத=ய\lைல. இர7Q ம" 
ேநரt3M9 πற9 ேபா* ேபாQŋகll" எ*றாr ம?^றt3l. 
 
அவek9 அவைன சn3tத 3னt3h,nK நடnத >கscWகll \ைரவாக 
வnK ெச*றன.
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இர7Q நா-கek9 அவ#ட`,nK எnத தகவHm இlைல. ேபா* எQkக 
\lைல. இறnதவrக_* ப-.யhl அவ* ெபயr இlைல. எ*ன ஆனா* 
எ*? >?வனேம பைதபைதtதK.  

அ3கm அர7டவll மால3 தா*. K.tK ேபாy\-டாll. 0*றாவK நாll 
ச=யாக 9 ம"k9 ெத*ப-டா* க7ண*. 

அவ* வnதைத பாrtதKm >mம3 ெப,0cp \-டாll. இ,nதாHm உடேன 
ஓ.pேபாy பாrkக\lைல. ேவைல ேநரt3l பrசனl \ஷயமா எ*? 
அல-Qவா*. எதM9 வm^. இைடெவ_Ol பாrtKk ெகாllளலாm எ*? 
\-Q\-டாll. 
 
ச=யாக 12.30 ம"k9 அவ* உணவகm ேநாk+p ேபாவைத பாrtதாll. 
தா8m π* ெதாடrnதாll. 
 
ேமைசOl அவ* அம,m வைர காt3,nதாll. உணவகt3l அ3க 
v-ட`lைல.  
 
"எ*ன க7ண*. எ*னாcp உŋகek9. நாŋெகlலாm பயnK 
ேபாO-ேடாm. ேபாைன எQkகைல. ேபா* ப7ணைல எ*ன >ைனcW+-Q 
இ,k~ŋக மனpல". 
 
"எ*னாcp மால3 ஏ* இpப. ெட*ஷனாக�ŋக". 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"ெட*ஷனா ெபŋக�r pளாs-ல உŋகek9 ஏேதா ஆcp*8 பயnK+-Q 
இ,nேதாm. ேபா* ஏ* எQkகைல oŋக". 
 
"மால3, µதlல pைள-ேல இ,k9m ேபாK காl ப7"O,nதா 
எQt3,kக மா-ேட*. அp^றm ெவ_ேய வnதKm இnத pளாs- 
\வகாரtKல நா* ஆ* ப7ண ம?nK-ேட*. அp^றm ேநரா 
ஹாsπடHk9 ேபாேன*. அŋக ெமாைபl Wkனl ஜாமr ைவcW,nதாŋக. 
அதனால ேபா* எQkகாம இ,n3,kகலாm. அp^றm pள- ெகாQtK-Q எ* 
ந7ப* பkகtKேல இ,nேத*. ச=யா சாpπடைல �ŋகைல. அவ* க7 
µ�cச πற9 தா* நா* வர µ.cpK. இைடேய இைடேய ெவ_ேய 
வnதேபாK எ* ேபா* ஆ*ல தா* இ,nதK. oŋெகlலாm இpப. எ*ைன 
பt3 பயnK-mŋக*8 ெத=cW,nதா நா* க-டாயm ேபா* ப7" நா* 
ேசஃp அpப.*8 ெசாlhO,pேப*. சா=" எ*? ெசாlh µ.tதா*. 
 
அவll µகt3l கQகQp^ 9ைறயாமl இ,nதாll. 
 
"நா* தா* சா= ெசாlh-ேடேன" எ*? vXயவா? த* இடK ைகயாl 
அவll இடK ைகைய π.tதா*. 
 
"ஐேயா இவ* காதhkக ஆரmπtK\-டாேனா. ஐேயா இnத ெராமா*.k 
Hk ஏ* \Q+றா*" எ*? அவll ேயாWtKk ெகா7.,k9m ேபாK 
 
"நாH வ,ஷt3ல µதl µைறயா எ*ைன பt3 கவைலpபட ஒ, உOr" எ*? 
நாதttதா*. 
 
"ஐேயா இK காதேல தா*. πரcசைன ஆOQtேத" எ*? >ைனtKk 
ெகா7ேட ைககைள \Q\tKk ெகா7டாll. 
 
மன3l ெப=ய ேபாரா-டm நடnKk ெகா7.,nதK. "இவ* ஈேகா 
π.cசவ*. காதhk+ேற*8 ெசாlலமா-டா*. ஆனாl ெசாlh-டானா 
அைத ஏtKkகறதா ேவ7டாமா*8 ெத=யைலேய" எ*? த*#டேம 
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ெசாlh ேக-Qm ெகா7டாll. 
 
அQtத Wல நா-க_l Performance Appraisal நைடெபற இவைள ஒ, 
µைறvட சn3kகாமl She is fantastic எ*? எt3 அ8pπனா* ம#தவள 
Kைறk9. அவைள பாரா-. அவek9 2300 �பாy சmபள உயrrm 
+ைடtதK. அவைள ெவ9வாக பாரா-.t தll_னாr ம#த வள ேமலாளr.  
 
அ*? அவ8k9 \Qµைற தn3,nதாrகll. ஊ�யrக_* πறnதநாek9 
அவrகll ]-Qk9 aŋெகாtK அ8pபவKm, \Qµைற ெகாQtK அ*? 
ஆ9m \,nK ெசலrகll இ,வ,k9 >?வனm ஏM?k ெகாllவKமாக ேமHm 
ஒ, சHைக வழkகt3l இ,nதK.  
 
ச= மாைலOl அவ* ]-.M9 ெச*? πறnத நாek9 வாst3 \-Q த* 
சmபள உயrrk9 ஒ, ந*X ெசாlh\-Q வரலாm எ*? அவ* ]-ைடc 
ெச*றைடnதாll மால3. 
 
ஜmெம*? தயாரா+ உ-காrn3,nதவ*, "ஏy o வnதK நlலதா ேபாcp, 
ஆxsல ெர7Q ேப,k9 .*னr ஆஃபr இ,k9 ofm வrXயா" எ*? 
ேக-டா*. 
 
"ஓேஹா தாராளமா" எ*? ெசாlh πறnத நாll வாstK ெத=\tK 
த*8ைடய சmபள உயrrk9 ந*X ெசா*னாll.  
 
"ேஹ z .ஸrv இ-. நா* உனk9 எnத உத\fm ெசyயைல. உ*ைன மா3= 
`*னl கா=யத=Wகll இ,nதாl ேவைலகll pலபமாக ச=யாக ச=யான 
ேநரt3l µ.fm" எ*? வாy >ைறய பாரா-.னா*. 
 
"அpப. வாடா வ�k9" எ*? த* ேதாைள த-.k ெகா7டாll மால3. 
 
"ஒ, πரcசைன. நா* இnத .ெரsல எpப. வrறK" எ*றாll. 
 
"கவைல ேவ7டாm, வ�Ol ^K .ெரs வாŋ+kகலாm" எ*றா*. 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"ஹாy �pபr" எ*? 9ழnைதO* 9KகலtKட* அவ8ைடய வ7.Ol ஏX 
அமrnதாll. வ7. ைலஃp sைடhl >Mக அவ8ைடய உைடகek9 
ஏMறவா? ஒ, பளpபள உைடைய ேதrnெதQtKk ெகா7Q அவ8ட* 
இைணnK நடnதாll. 
 
"o ெராmப அழகா இ,kேக இ*#k9" எ*றா*. 
 
"தாŋகs". எ*ன இ*ைறk9 இpப. ஒ, ^கs மாைல எ*? >ைனtKk 
ெகா7டாll. 
 
அnத இ#ைமயான π*ன# இைசOl மணk9m உயrதர உணவகt3l 
ெபயr ெத=யாத பல உணrகைள ஆrடr ெசyK\-Q அவைள பாrtதா* 
க7ண*. 
 
"ேஹy நா* இ*#k9 Wல 3ŋks வாŋ+ேன*" எ*றா*. 
 
"எ*ன"  
 
"ஒ, Wவp^ >ற காரm காO*. ஒ, கலr .\" எ*றா*. 
 
"வாv. கலr வnததா வாsைகOl" எ*? ேக-டாll. "ஆமா ஒ*8 ெசாlHŋக 
]-ல எlலாtைதfm pளாk அ7- ெவாO-ல ெவcW+-Q ஆxsல ம-Qm 
உŋக காπைன அtதைன கலraஃlலா வcW,k~ŋக". 
 
"அெதlலாm Wtரா வாŋ+ ெகாQtதK. அைதெயlலாm ேபW 0- அr- 
ப7ணாேத" எ*றா*. 
 
"ச=. உŋக ைலஃpல 3mr8 வ7ணŋகll வலm வர எ*ன காரணேமா" எ*? 
ேக-டாll. 
 
"oதா*" எ*றா* ஒMைற வாrtைதOl. 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"ஐேயா. ெசாlh-டாேன. எ*ன வm^டா இK. நmம ெகாllைக \ளkகm 
எQtK \டலாமா" எ*ெறlலாm 9ழpபt3l சŋகடமாக W=tதாll. 
 
"o வnத πற9 தா* பல மாMறŋகைள உணrேற*" எ*றா*. 
 
"இpப வரேபாrேத அnத 0*ெறttK ெக-டவாrtைத W�யா" எ*? 
>ைனtKk ெகா7டாll. 
 
"ேஹy நா* உனkகாக ஒ*8 வாŋ+-Q வn3,kேக*". 
 
"ேபாcpடா சா`. அK ேமா3ரm தா*. ேபாcW ேபாcW இ*#k9 πரேபாs 
ப7" ெதாைலkகpேபாறா*. நா* 3,3,*8 µ�kகpேபாேற*". அK 
ைம*- வாysதா*. 
 
த* ேகா-QpைபOl இ,nK ஒ, ேபனாைவ எQtதா*. 
 
"ேச ேபனாவா. இவ* ேடsேட த# தா*. அpப பயnத மா3= ஒ*8m 
இlைல" எ*ற >ைனtKk ெகா7ேட "எ*ன ேபனாவா" எ*றாll. 
 
"ஹா ஹா ேபனா இlைல" எ*? ெசாlhk ெகா7ேட அத* உllேள ம.tK 
ைவkகpப-.,nத க7ணா.ைய எQtதா*. 
 
"மால3, உ* கா*டாk- ெல*ைஸ எQtK-Q இnத க7ணா.ைய 
ேபா-Qkேகா. ெல*s க7�k9 நlல3lைல. அK ம-Q`lலாமl 
க7ணா.Ol o இ*8m இயMைகயா அழகா இ,pேப". 
 
"ேடாy oல சாயm ெவetKpேபாcW. நா* கா7டாk- ெல*s 
ேபா-.,kகறK இவ8k9 எpப. ெத=fm". ேக-ேட \-டாll. 
 
"ஹா ஹா. அ*#k9 ]-ல ேபா-ேடா எQtேத* இlைலயா. அKல க7 
பkகm இ,nத ேவ=ேயஷ* ைவcW க7Qπ.cேச*". 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"ெராmப sமாr-Q தா*" எ*? >ைனtKk ெகா7டாll. 
 
"ஏy நா* ேபாsc & ேலாmpஸ zs ப7ேற* பா. நlல \ைல உயrnத 
ெல*s" எ*றாll. 
 
"o இைத ேபா-Qpபாேர*" எ*றா*. 
 
அவll அைத எQtK ேபா-Qk ெகா7Q இடK ^றm pவMXl இ,nத 
க7ணா.ைய பாrtதாll. "எனk9m அவ8k9m 5 வயK \t3யாசm. 
ஆனாHm நா* க7ணா. ேபா-ட3l அவ* வயKk9 ஒtதமா3=ேயா 
இlைல அவைன \ட வயதானவll மா3=ேயா ெத=யைலேய" எ*? அவ* 
ேதrைவ >ைனtK பாரா-.னாll. 
 
காலm ேமHm எnத சŋகடŋகைளfm அnத காதHk9 ஏMபQtதாமl 
அpப.ேய \-டK அ*?.
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அt3 யா ய m   8

8

அQtத நாll ஆrவm `93யாl ம#தவள ேமலாள=* க"#Ol ^9nK 
ேநா7.னாll. 
 
ெபயr- க7ண* 
தnைத ெபயr- ராசpப* 
ப.p^- ஐஐ., ஐஐஎm அகமதாபாt - ஓ அŋ+,nK தா* வnததா இnத 
அல-டl எlலாm 
ேவைல- µதl ேவைலOl நா*9 வ,டm. ேவைல \QmேபாK ேசrnதைத \ட 
ப7"ர7Q மடŋ9 சmபள உயrr. πற9 இŋ9 ேசrnதKm அைத\ட 
இர7Q மடŋ9 
ெபாtKேபாk9- காரm, +=ெக- 
சாதைனகll- ^tதகm எt3யK, ஜனா3ப3 ப=p, ம#தவளtைத 
ேம*பQtKவK எpப. எ*ற க-Qைர ைடமs பt3=ைகOl πரpரm 
 
பேல. அK தா* கtKk9-.ŋக மா3= காதைல ெசாlh 9ழpபாம க7ணா. 
தnK அசt3-டானா. ச=தா*. 
 
அHவலகt3l அ*? எlலா ந7πகem அவll க7ணா.O* அழைகfm 
அைத ேபா-Qk ெகா7டதாl ெம,ேகXய அவeைடய அழைகfm ^கsnK 
தll_னாrகll. ஆ7கll வnத '��' எ*? ேமைசOl ெஜாlle ெத_kக 
வ�nK ெச*றாrகll. 
 
அ*? ம3யm ஒ, WXய v-டm கா*πர*s �`l v.யK. வnத 6 
மாதŋக_l 4 ேகா. ஆrடr வாŋ+ அசt3ய க7ண8k9 பத\ உயrr 
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அX\tதாrகll. ெபாK ேமலாளராக பத\ உயrr. ேமHm p�தா எ8m 
இ*ெனா, கா=யத=W உllநா-Q ேவைலக_l அவ8k9 உதவrm மால3 
>?வனt3* ெவ_நா-Q ேவைலக_l உதவrm >ய`t3,nதாrகll. மMற 
ெதாpைபகek9 'எ*னடா இவ* வளrcW அ3கமா இ,kேக' எ*? எ7" 
ச-ைட ஆs3ேரhயா வைரபடm ேபாl க,+O,nதன. 
 
எtnK >*? அைனவ,k9m ந*Xfm வணkகtைதfm ெத=\tKk 
ெகா7டா*. ேபcp அ3கமா இlலாததாl ெசயhl தா* தm சk3ைய 
கா-ட µ.fm எ*? Wலr >ைனpபK சகஜm தாேன. 
 
ேநராக ெச*? அவைன வாst3னாll. 
 
"ந*X மால3. இ*#k9 சாயŋகாலm எ* ]-ல ஒ, sெபஷl -�- 
உனk9" எ*றா*. 
 
"அpப.யா எ*ன sெபஷl". 

"வா ெசாlேற*" எ*?\-Q \ைட ெபMறா*. 
 
மாைல சகஜமாக ]-.8ll νைழnதாll மால3. எpேபாK காதைல ெசாlh 
9ழp^வாேனா எ*ற பயm இlைல அவek9. காரணm பல வாyp^கll 
+ைடtKm அவ* அnத அபாய ேகா-ைட கடkக\lைல. 
 
ம?ப.fm அைனtKm \t3யாசமான உணr வைககll. ]-.8ll பல >ற 
மாMறŋகll.  
 
சாpπ-Q\-Q ஷாmெபO* பா-.ைல உைடtதா*.  
 
ேகாpைபக_l ஊMX அவek9m ெகாQtK "ேடாsQ � ைம லv" எ*றா*. 
சŋகடமாக ெந_nதாll. 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அவll சM?m எ3rபாராத \தமாக "ேம ஐ ஹk z" எ*? ேக-டா*. அவll 
ப3l ெசாlவதM9 µ* அவைள அைணtK அவll ெநMXOl µtத`-டா*. 
ேவகமாக அவ* உதQகll அவeைடய உதQகைள ேநாk+c ெசlல, 
ச-ெட*? \ல+k ெகா7டாll. த* ெகாllைக \ளkகm ெகாQkக 
ேவ7.ய ேநரm வnK\-டK ேபாHm எ*? மன3l >ைனtKk ெகா7ேட, 
 
"க7ண*, எ*ன இK"  
 
"ஏ* மால3. உனk9 எ*ைன π.kகைலயா"  
 
">ைறய π.cW,k9".  
 
"நா* உ*ைன காதhk+ேற*8 >ைனk+ேற* மால3. o.... "  
 
"க7ண*. oŋக ஒ, அ,ைமயான ம#தr. ஒ,ேவைள நா* உŋகைள தா* 
காதhcW,pேப*8 >ைனk+ேற*. ஆனா நா* காதhkகறவ,k9 நா* 
µதl காதலா இ,kக8m8 தா* நா* \,mபேற*. இK எ*ேனாட 
ெகாllைகfm vட. ஒ,ேவைள oŋகll உŋகll µதl காதைல ெசாlலாம 
இ,n3,nதா இpப >ைலைம ேவற மா3=யா இ,n3,kகலாm" எ*றாll. 
 
"அpப உ7ைம ேபWனKk9 இK தா* த7டைனயா"  
 
"இlைல க7ண*. ஒ,ேவைள oŋக உ7ைம ேபசாம 
இ,n3,kக8ேமா*8 >ைனk+ேற*".  
 
"எ*ன ெசாlல வேர o"  
 
"எ*ைன ம*#cWQŋக க7ண*. உŋகek9m எனk9m நQ\l 
Wtராŋகற ெப=ய தQp^ pவr உ,வாOQtK"  
 
"Wtரா இpப எŋேகfேம இlைல மால3. ேடா*Q x sQπ-"  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"ஐ r- π=ஃபr � x sQπ- ராதr தா* xOŋ pைளO*-. Wtரா உŋக ேமேல 
எtதைன ஆ3kகm ெசHt3O,kகா*8 oŋக இnத நா*9 வ,ஷm வாsnத 
வாsைக பாrtK நா* ெத=cW+-ேட*. நா* வேர*" எ*? ெசாlh \ைட 
ெபMறாll.
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அt3 யா ய m   9

9

அQtத இர7Q நா-கem அவek9 அவ* ேவைல எKrm தர\lைல. 
அவem ேபாy எ*ன எ*? ேக-க\lைல. ஆனாl அவ* p�தாrk9 ேவைல 
த,வK கQpபாக இ,nதK. "இெதlலாm பைழய ெடk#k9டா மcW. 
இKமா3=ெயlலாm ப7ணா நா* ெபாஸUவா+ உ*ைன லv 
ப7�ேவ*8 >ைனkகXயா" எ*? ெசாlhk ெகா7டாll 
 
ம3யm ராஜாராm அைழtK ஒ, க.தtைத கா-.னாr. `*னcசhl 
க7ண* அவ,k9 எt3O,nத க.தt3* π=*--அr-. 
 
அ*^llள ராஜாராm, 
 
மால3O* 3றைம மMற Kைறகek9m பய*பட ேவ7Qm. அதனாl அவைள 
ேவ? Kைறk9 மாMXனாl நா* ஆ-ேசபm ெத=\kக மா-ேட*. அவr எŋ9 
ேவைல ெசyதாHm அதனாl அவeைடய ேமலாள,k9 `கrm 
பய8llளவராக இ,pபாr எ*? நா* நm^+ேற*. 
 
க7ண*. 
 
ப.tதKm ேகாபt3* உcWkேக ேபாy\-டாll. µதhl ேவ? ெப7�ட* 
ேபpm 3-டm. இpேபாK த*ைன த\rk9m 3-டமா. ேச இpப.ெயlலாm 
~ேழ இறŋ+ ேபாக8m இவ* எ* காதைல ெபற. 
 
"ெசாlH மால3. உனk9 எnத Kைறk9 ேபாக8m8". 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"நா* ேயாWcp ெசாlேற* சாr" எ*? ெசாlh\-Q அnத க.தtைத 
எQtKk ெகா7Q ேநராக க7ண8ைடய காπ8k9 ெச*? அைத 
ேமைசO* {K �k+ எXnதாll. 
 
"இK எ*ன க7ண*. ஏ* இpப. ெசy�ŋக. நா* உŋகll காதைல 
ஏtKkகைல*8 தாேன" எ*றாll கா-டமாக. 
அைம3யாக ப.tK\-Q W=tதா*. "இlைல W*னpெப7ேண". 
 
"இnத சமா_kகறெதlலாm ேவ7டாm. இர7Q நாளா எனk9 ேவைல 
தரைல. நா* அ*#k9 உŋக ]-Qk9 வnK-Q ேபான πற9 தா* இnத 
ெமOைல எt3O,k~ŋக" எ*றாll. 
 
"ஹா ஹா" எ*? W=tதா*. அவek9 கQpபாக இ,nதK. 
 
"µதlல ஒ, \ஷயm. நா* ஏMகனேவ உ*ைன ேவ? .பாr-ெம*Qk9 
Wபா=p ெசcW-டதாேல ^Kசா எnத ேவைலfm ெகாQkகைல". 
 
"இர7டாவK, இŋேக பா," எ*? த* ம.kக"#ைய 3,pπ, அவ8ைடய 
πறnத நாek9 µ* அவ* ராஜாராµk9 எt3ய அcசைல கா-.னா*. 
 
அ*^llள ராஜாராµk9, 
 
3றைமயாக >rவ+kகpபQm உŋகll >?வனt3l ேவைல +ைடkக வாyp^ 
+ைடtததM9 `கrm ம+scW அைட+ேற*. எ*8ைடய KைறO* 
ெவMXk9 நா* ம-Qேம காரணm எ*றாl அK pயநலமா+\Qm. 

 
ஆரmபt3l oŋகll கா=யத=W தn�rகll. கா=யத=WO* µk+யtKவµm 
இpேபாK தா* உணrnேத*. உ7ைமOl நா* உŋகek9 ந*X ெசாlல 
ேவ7Qm. 
 
மால3 `கrm 3றைமசாh. µதhl நா* ெசா*ன ேவைலகைள 3றைமயாக 
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ெசyK வnதவr தMேபாK எ*8ைடய ேவைலகைளfm ெசyய Kவŋ+ `கrm 
3றmபட ெசyKவ,+றாr. 
 
oŋகll ெதாைலேபWOl ெசா*னK ேபாl எனk9 பத\ உயrr +ைடtதாl 
அ3l அவ,k9m பŋ9 உ7Q. 
ஆனாl அவrகeைடய ேசைவ மMற ேமலாளrகek9m பய*ப-டாl நm 
>?வனேம பயனைடfm. இைத ப=�லைன ெசyfŋகll.  
 
ந*X. 
 
இைத ப.tதKm சாதாரணமாக வ�fm ம#தேனா சாதாராணமான காதl 
தn3ரŋகll ெசyfm ஆேளா க7ண* இlைல எ*பைத உணrnதாll. ேச 
மMறவr ேபாl >ைனtK\-ேடாேம எ*? வ,n3 ஒ, ெப=ய ெப,0cp 
\-டாll. 
 
"எனk9 ெகாcசm ைடm ேவ�m"  
 
"ஓ கவைல படாேத இnத மாத கைடW வைரOl o எ* .பாr-ெம*டல தா* 
இ,pேப"  
 
"அKk9 ெசாlலைல. உŋக காதைல பMX µ.ெவQkக..... "  
 
"ெபrசனl \ஷயm லcpல இlலா-. சாயŋகாலm" எ*? W=tதப.ேய 
vXனா*.
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அt3 யா ய m  10

10

அHவலகm \-Q ேபா9m µ* "எ*ன pளா* சாயŋகாலm" எ*? ேக-டா* 
மால3ைய பாrtK. 
 
"ஒ*8`lைலேய"  
 
"8 ம"k9 {- ப7ணலாமா"  
 
"எனk9 உடm^ ச=Olைல ]-Qk9 ேபாக8m". ெபாy. 
 
"ஓ எ*னாcp". 
 
"ஒ*8`lைல தைலவh தா*". 
 
"ச= ேடk ேகr" எ*? ெசாlh \ைட ெபMறா*. p�s p�s எ*ற 
ெகcசHm இlைல ெகாcசHm இlைல. இவ* எ*ைன காதhk+றானாm. 
 
ச=யாக 6.30 ம"k9 "எpப. இ,k9 உடm^ இpப" எ*? கவைலயான ஒ, 
9?nதகவl அவ#ட`,nK அவek9. 
 
"வாடா வாடா மcசா*" எ*? ெசாlhk ெகா7Q 9_யலைறk9ll 
νைழnதாll. 9_tK µ.tK 3,mπ வ,m µ* 3 `s- காl. ேமHm ஒ, 
9?nதகவl. "எ*ன ேகாபமா எ* ேமl" எ*?. 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ம?ப.fm 7 ம"k9 ஒ, ேபா*. இ*#k9 எ*ைன \ட மா-டா* 
ேபாh,kேக. 
 
ேபாைன எQtK "ெசாlHŋக க7ண*, ஏதாவK .ராOŋk ப7ண8மா" 
எ*றாll நkகலாக. 
 
"இlைல மால3 உ*ைன பாrkக8m ேபால இ,k9" எ*றா*. 
 
"அK தா* 6 ம" வைரOHm பாrt�ŋகேள. நாைளk9 காைலOl ேவற 
பாrkகேபா�ŋக" எ*றாll \டாpπ.யாக. 
 
"ச= ஓேக" எ*? ேபாைன K7.tதா*.  
 
"மcசா8k9 காதl தைலOl ஏX πtதாO-டா* ேபாh,kேக. இவைன 
எ*ன ப7ணலாm" எ*? 9ழmπ த\tதாll. 
 
ஈேகா, காதl, ெகாllைக, vடேவ πறnத 3`r எ*? அவeைடய எlலா 
9ணŋகem ேசrnK ேகா-ேகா \ைளயா.யK. 
 
7.30. 
 
"க7ண*, நா* இpப ெப-டr. {- ப7ணலாm" எ*றாll. 
 
"வாv. +ேர-. தாŋகs. எŋேக எpேபா" எ*? உMசாக vk9ரh-டா* 
க7ண*, ம?^றm. 
 
"ெராmப ஆடாேத மாpπllைள" மனk9ரl. 
 
"எ*ைன வnK πkகp ப7"kேகாŋக". 
 
"எŋேக இ,kேக"  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"νŋகmபாkகm"  
 
"எnத ஏ=யா"  
 
"ேலk ஏ=யா"  
 
"+ராs"  
 
"ெதr- +ராs"  
 
"ச= 15 >`ஷtKல அŋேக இ,pேப*" எ*றா*. 
 
க7ணா. µ* >*?, "ஏy அழ+ எ*ன ப7ணலாm இnத அழகைன" எ*? 
ேக-Qk ெகா7டாll. πmபm உllek9ll W=tK ெவ_ேய அtதK. 
 
"எ*னாl இவைன காதலனாக ஏtKkக µ.யைல. இவைன >ைறய 
π.cW,k9. ஆனாl... "  
 
காைர அவll µ* >?t3, இறŋ+ pMX வnK கதைவ 3றnK ஒ, 
மகாரா"ைய ேபாl உllேள அமரைவtதா*. 
 
"காதl வnKcேசா"  
 
"இlைல"  
 
"ஏ*"  
 
"ெத=யைல"  
 
"எ*ன µ.ெவQt3,kேக"  
 
"ைடm ேவ�m8 ேக-டK மt3யானt3ேலrnK சாயŋகாலm வைரk9m 
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இlைல. இ*8m ைடm ேவ�m"  
 
"இpப எQkகாத µ.r எpேபா எQkக ேபாேற". 
 
"ஒ*8 ெசாlHŋக க7ண*. ஆxsல பrசனl \ஷயm ேபசkvடாK*8 
oŋக ஒ, ெகாllைக வcW,k~ŋகேள. அKேபால நா* ஒ,வ,k9 µதl 
காதhயா இ,kக8m அpப.ŋகறK எ* ெகாllைக. ெகாllைககைள 
மாt3+-டா அK ெகாllைகேய இlைல".  
"அ. சkைக பாO7ைட π.tK\-ேட*" எ*? மனKk9ll >ைனtKk 
ெகா7டாll. 
 
"mm. >யாயமான லா�k தா*" எ*றா* அவைள பாரா-QவK ேபாl. 
 
வ7.ைய அைடயாr அcசpபr ெச-.நாQ உணவகt3* µ* >?t3\-Q 
உllேள νைழnதனr இ,வ,m. 
 
"நா* ஒ, µ.r எQt3,kேக* மால3". 
 
"எ*ன"  
 
"இnத ேவைலைய ரா�னாமா ப7"டலாm8"  
 
அவek9 'ப~r' எ*றK. ெப7கek9 ஆ7கll ஒ, ெபாmைம ெபா,ll 
ேபாலtதா*. \ைளயாட ெபாmைம ேவ7Qm. ஆனாl அnத ெபாmைம 
த*ைன உ=ைம ெகா7டாடkvடாK. ெபாmைமெக*? ஒ, எ3rபாrp^ 
இ,kகkvடாK. \t3யாசமான Wnதைனகll தா*. π.k9mேபாK எQtK 
\ைளயாடலாm. எpேபாK π.k9m எ*? ெசாlல µ.யாK. π.kக\lைல 
எ*றாl ேவ7டாm. எpேபாK π.kகாK எ*?m ெசாlல µ.யாK. 
 
அவll அைம3யாக இ,nதாll. தா* பயnதைத கா-.k ெகாllள 
\,mப\lைல. 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உணr வைககek9 ஆrடr தnK\-Q {7Qm ேபWனா*. 
 
"^ேனல ஒ, ஆஃபr +ைடcW,k9"  
 
"அpப µ*னா.ேய ேவைல ேதட ஆரmπcW-mŋகளா"  
 
"இlைல. தானா வnதK"  
 
"அpப எKk9 இpப காதைல ெசா*�ŋக. oŋக காதைல ெசாlh-Q 
ேபாOQ]ŋக. நா* உŋக >ைனpபா இŋேக வாட�மா". 
 
"µ-டாll. காதைல ெசாlh-Q .ெரO* ஏற நா* எ*ன W#மா 
கதாநாயகனா. காதHk9 அQtத ப. கlயாணm தாேன". 
 
"ஓ அtதைன ேவகமா"  
 
"π*ேன ஒ,வ8ைடய காதைல ஏMற πற9 அவைன 3,மணm 
ெசcWkகறைத த\ர ேவற எ*ன இ,k9 ஒ, ெப7�k9"  
 
"இlைல >ைறய இ,k9"  
 
"அpப.யா ெசாlேல*. ேக-ேபாm"  
 
"µதlல Wல மாதŋகll காதhkக8m. அKk9 நQ\l ஒtK வரைல*னா 
காதl கlயாணmற ப. ஏறாமேல ~ேழ இறŋ+டலாm இlைலயா". 
 
"இnத காலt3* ெப7கll ெராm sமாr-Q தா*". 
 
"அpப அnத காலtK ெப7கைள பt3 உŋகek9 எ*ன ெத=fm". 
 
"ஹா ஹா. அnத காலtைத பt3 ெத=யாK. Wல வ,டŋகek9 µ* அnத 
காலm8 இ,nதா காதl ஒ,tதேராைடfm கlயாணm 
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இ*ெனா,tதேராைடfm ப7"kகலாm. அதாவK காதlல πரcசைன 
வரா-.fm vட". 
 
"பாrt�ŋகளா க7ண*. உŋகேளாட >ைனrகைள Wtரா µtkக µtkக 
ஆkர`cW,kகாŋக. எ*ைன கlயாணm ப7"k+-Q oŋக எ*ைன தா* 
>ைனcW-Q இ,k~ŋக*8 நா* எpப. நmபறK. எlலா >ைலOHm 
அவŋகேளாட கmேபr ப7" பாrtK-Q இ,pxŋக".  
 
"ஓ �-" எ*? த*ைனேய க.nKk ெகா7டா*. எைத ெசyயkvடாெத*? 
>ைனtதாேனா அைத ெசyK\-.,nதா*. Wtராைவ பMX அவll µ* 
ேபசkvடாK எ*? µ.r ெசy3,nதா*. µ.ய\lைல. அவll ெசாlவK 
ச=தா*. Wtராைவ மனைத \-Q அகMற ேவ7Qm. அK எpப. ெசyய µ.fm. 
அதM9 மால3O* உத\ ேதைவ. அவll இlலா\-டாl µ.யாK. 
 
ெமKவாக த*8ைடய இ,ைககைளfm எQtK அவeைடய இ, 
ைககைளfm π.tதா*. அவll எ3rkக\lைல.  
 
"மால3, உடm^ல ஊW 9t3k+ேறாm. அnத வhfm 9tதHm மைறcW 
ேபாOடறK இlைலயா" எ*றா*. 
 
"இlைல க7ண*. Wtரா ஆ" மா3= உŋக மனpல ஏX இ,kகாŋக. 
எQtதா அnத இடtKல ஒ, வQ வn3Qm".  
 
"அnத வQைவ மைறkக தா* o ேவ7Qm மால3". 
 
"சா= க7ண* உŋக மனpல படற ெமாதl ஆ"யா நா* இ,kக8m". 
 
"ஏ* ஆ" அ.cW காயpபQtத8m8 >ைனk+ேற". 
 
அவ8ைடய இnத ேகll\ அவll மனைத பா3tதK. ெப7கll ெவ?m 
ஆ7க_* மன3l அ.kகpபQm ஆ"கll தாேனா. வhையfm ஏMபQt3, 
அ3ேல >ைலtK >*? வhைய ெகாQtK, எQk9m ேபாKm அ3கpப.யான 
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வhைய ஏMபQt3, ேச, ெப7கll இvவளr ேமாசமான ஆfதŋகளா.  
 
"க7ண* எனk9 9ழpபமா இ,k9". 
"மால3, நா* Wtராைவ ேநWcசK உ7ைம தா*. ஆனாl நா* அவைள இ# 
ெசாnதm ெகா7டாடk vடாK. அK தp^. அவைள ம-Qm அlல அவeைடய 
>ைனrகைளfm தா*. ஆனா உ* ேமேல எனk9 வn3,kகறK ஒ, ^K 
காதl. இK Wtராrk9 மாtதா இlைல". 
 
"க7ண* oŋக நlலா ேபச�ŋக". 
 
அவ* அைம3யாக இ,nதா*. 
 
"ஒ*8 ேக-க-Qமா உ*+-ேட".  
 
"ேகeŋக". 
 
"நா* உ*+-ேட எ* µதl காதைல பt3fm ெசாlலாம உ*ைன 
காதhk+ேற*8 ெசாlh, ofm அைத ஏtK+-Q πற9 நா* எpபrm 
Wtராைவ பt3ேய >ைனcW+-Q இ,nேத*னா பரவாOlைலயா உனk9". 
 
"இlைல தா*"  
 
"அp^றm"  
 
அவll ெமௗனமானாll இpேபாK. 
 
"க7ண*, நா* யாைரfm காதhkகைல. காதhkக ேபாவKm இlைல. 
உŋகேளாட நா* ேசரா-டா ]-ல ெசாlறவைன தா* கlயாணm 
ப7"kகp ேபாேற*. oŋக இnத ேவைலைய எQtKkகா�ŋக. எனk9 
ெகாcசm ேநரm ெகாQŋக".  
 
அவll ஈேகா ெசtKpேபானK. ெப7ைம பளபளtதK. 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"ேநரm ெகாQtதா ெகாllைகைய மாt3kக ேபாXயா". 
 
"இlைல. ஆனாl உŋகll மனpேலrnK Wtரா µtவKமா ேபாO-டாŋக 
அpப.ŋகற அளrkகாவK எனk9 நmπkைக வர8m இlைலயா". 
 
அவ* க7கைள 0.k ெகா7டா*. இலk+lலாத பயணt3l மா-.k 
ெகா7டK ேபால ஒ, ஆயாசm ஏMப-டK. இK >ைறேவற ேபா9m காதl 
இlைல. µMXHm ^t3சாhயான ஒ, ெப7�k9 ெசாlh எKrm 
^=யைவkக µ.யாK. அவll ெசாlவK ச=தா*. இnத Wtராைவ µMXHm 
அ�kக ேவ7Qm த* மன3h,nK. சாt3யாமா. ஒ,ேவைள மால3 அ3கm 
எ3rபாrk+றாேளா.
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ராஜாராm >?வனt3* தைலைம அHவலr µ*^ அமrn3,nதாr. "சாr, 
மால3 ெராmப 3றைமயான ெப7. அவr க7ண8ட* ேவைல ெசyய 
\,mபறாŋக. ஆனாl க7ண* அவŋகைள மtத .பாr-ெம*Qk9 
ெகாQtதா நமk9 நlலK*8 ெசாlறாr, எ*ன ெசyயலாm". 
 
"மால3, த- s]- h-.l ேகrll" எ*றாr Wஇஓ. 
 
"ஆமாm"  
 
"ெவl, ஐ r- ைலk � ஹாv ெஹr" எ*றாr ராஜாராைம பாrtK 
க7ண.tதப.ேய. 
 
அnத வாk+யt3l ெதா#tத \ரசtைத ராஜாராm ரWkக\lைல. மால3ைய 
த* மகll மா3= >ைனt3,nதாr. மMற ெப7கll ேபாl அைனவ=டµm 
வயK \t3யாசm இlலாமl வ�nK 3=fm ெப7ணlல அவll. 
ெபாtKேபாk+Mகாக ேவைல ெசyய வnK ேவைல ெசyயாமl காலm ஓ-Qm 
ெப7�m இlைல அவll. அnத \ரசtைத அவராl ரWkக µ.ய\lைல. 
அைத ெத_வாக கா-.fm ெகா7டாr. அைத உணrnத Wஇஓ, "அவŋக 
ெர7Q ேபைரfm vpπ-Q ேபpŋக இlைல*னா எ*ேனாட {-.ŋk 
அேர*j ப7�ŋக" எ*றாr. 
 
"ந*X" எ*? ெசாlh \ைட ெபM? ெவ_ேயXனாr. 'pள. �மைனசr' எ*? 
மன3l ெசாlhk ெகா7டாr. 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அைர ம"Ol மால3fm க7ண8m அவr µ*னாl. 
 
"மால3 oŋக எ*ன ெசாl�ŋக".  
 
"க7ண* சாr+-ேட கtKk ேவ7.யK >ைறய இ,k9 சாr. அவ,ைடய 
ேவகm, ெத_வான Wnதைனகll, ^Kைம, ஒ, ேவைலைய அ�9m µைற 
இpப. >ைறய. 4 ேகா. ஆrடr எQtத3l எ* பŋ9m இ,k9*8 ெசா*னK 
அவேராட ெப,nத*ைம. இ*8m ஆ? மாதt3l 8 ேகா. ெசyேவாm. 
அதனாl அவr vட ேவைல ெசyயேவ எனk9 \,pபm" எ*றாll. ெமyயான 
வாrtைதகll. க7ண* சாராக மாXயK ம-Qm ராஜாராµkகாக. 
 
"மால3 oŋக `9nத 3றைமசாh. oŋக எ*+-ேடrnK எ*ன 
கtKk+-mŋகேளா ெத=யாK நா* உŋக +-ேடrnK கtKk+-டK தா* 
>ைறய. உŋகேளாட ேசைவ மMறவrகem +ைடkக ேவ7Qm எ*பேத எ* 
\,pபm". ெமyயான வாrtைதகll. oŋக வாŋக எ*? அவைள ெசா*னK 
ம-Qm ராஜாராµkகாக. 
 
இpப.யாக 15 >`டŋகll ேபWk ெகா7.,nK\-Q µ.வாக ஒ, வாrtைத 
ெசா*னாr அவr. "க7ண* இ*8m 3 மாசm அவŋக உŋகேளாட ேவைல 
ெசyய-Qm. அp^றm µ.r ெசyயலாm. oŋக ேபாகலாm". 
 
"ந*X" எ*? vX ெவ_ேயவnதனr இ,வ,m. 
 
ம3ய உணr இைடேவைளOl, "எ*ன க7ண* கழMX\ட பாrt�ŋகளா. 
எpப. ெப\kகாl மா3= ஒ-.k+-ேட* பா,ŋக" எ*றாll ெவMX 
க_pேபாQ. 
 
"நlலா ஒ-.kேகா. ஆxsல ம-Q`lைல ]-.ேலfm தா*. அK தா* நா* 
\,mபேற*" எ*றா* காதHட*. 
 
"ெராmப ஆைச தா*".  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"ஆைச தா*. அKk9 தா* ெசாlேற*". 
 
"ச= ச= சாpπQேவாமா". 
 
"எpேபா எனk9 சைமcW ேபாடேற". 
 
"ஹா ஹா. ஓ அnத ேவைலெயlலாm இ,kகா. அK µ.யாKpபா. அpப.ேய 
கlயாணm ப7"+-டாHm நா* ெதாடrnK ேவைல ெசyேவ*. ]-ல 
ேவைலkகா= தா*". 
 
"ஹpபா. அpப.யாவK கlயாணtைத பt3 ேபசXேய".  
 
ச-ெட*? தா* பல ப.கll தா7.\-டைத உணrnK நாkைக க.tKk 
ெகா7டாll. இnத சகஜமான ேபcp அவைன >mம3யைடய ெசyதK. ெவ9 
நா-கek9 πற9 அவ8ைடய காதhl அவ8kேக நmπkைக πறnK. 
"ெந,ŋ+-டடா" எ*? ெசாlhk ெகா7டா*. 
 
ச-ெட*? அவ8k9 ஒ, ேயாசைனfm πறnதK. அவ_டm \ைட ெபM?k 
ெகா7Q அவசரமாக ெவ_ேயXனா*. எ*னாcp இவ8k9 எ*? 
ேயாWtKk ெகா7.,nதாll மால3. Wல >`டŋகek9 µ* அவeைடய 
ேபcWl ஏMப-ட மாMறtைத க7Q அவேள \யnதாll. ெகாllைககைள 
தா7. காதl வளrn3,nதK. நா* க7ணைன லv ப7ேறேனா எ*? 
ேக-Q ஆm எ*? அவேள ப3Hm ெசாlhk ெகா7டாll. πற9 ஏேதா தp^ 
ெசyதK ேபால, இlைல இlைல இlைல எ*? ெசாlhk ெகா7டாll.
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ேநராக வ7.ைய νŋகmபாkகt3l உllள அnத p=vz 3ேய-ட=* µ* 
>?t3னா*. அŋ9 தா* அவ8ைடய ந7ப=* தnைத கைலவாண* ேவைல 
ெசy+றாr.  
 
"வணkகm"  
 
"வாŋக வாŋக கmz-டr சாr வாŋக" எ*? அ*^ட* வரேவMறாr. 
 
"எ*ன எŋகள மா3= W#மாkகாரŋகைள ேத.k+-Q 3mr8". 
 
"சாr உŋகek9 ெத=cச நlல ஆrடr .ைசனr இ,nதாl ேவ�m".  
 
"எ*ன ேவைல ெசாlHŋக µ.cWQேவாm". 
 
"கmெப#Oல ]Q ெகாQt3,kகாŋக. இ*.�யr .ைச* ப7றKk9m 2 
ல-சm பணm ெகாQt3,kகாŋக. அட பணமா ெகாQŋகடா*8 ெசா*னா 
இlைல ெசலr ெசcW அKkகான πl ெகாQtதா தா* த,ேவாm8 
ெசாlh-டாŋக. அதனால ]-ைட .ைச* ப7ணலாm8 உŋகைள 
பாrtK-Q ேபாகலாm8 வnேத*". 
 
"ஓ. �pபr ஆe இ,kகா,, ேடy ேவH, அnத பர" சா,k9 ேபா* ேபாQ. 
உŋக அ-ெரs ெகாQŋக சாயŋகலாm 7 ம"k9 உŋக ]-ல இ,pபா,". 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அவr ெகாQtத காπைய 9.tK\-Q அவ,k9 ந*X ெசாlh 
\ைடெபMறா*. 
 
ச=யாக ஏt ம"k9 பர" உllேள νைழnதாr. பல πரபலமான படŋக_l 
கைல ேவைலகll ^=nK பல,ைடய வாstKகைளfm ெபMறவr. எ_ைமயான 
ம#தr. 
 
க7ண#* ]-.M9ll νைழnதKm "சாr �pபரா .ைச ப7ணO,k~ŋக 
]-ைட. யாr சாr ப7ணK" எ*? ேக-டாr. 
 
"நாேன தா* ப7ேண*". 
 
"�pபr சாr. இnத �m-ஐ நா* அQtத படtKல zs ப7"kகpேபாேற*. 
அpப.ேய பைழய படm பாkகற மா3= இ,k9. எlலாேம க?p^ ெவep^ல. 
�ll +ளpπ-mŋக". 
 
"சாr oŋக பாரா-டனK ேபாKm. இpேபா இnத க?p^-ெவllைளயால எ* 
வாsைகேய க?pபாOQm ேபால இ,k9. இைத கலraஃlலா மாt3 
கா-Qŋக". 
 
"\Qŋக சாr. கலraஃlலா ஆkகறK எŋகek9 ைகவnத கைல. ஆனா 
அKk9 µ*னா. இnத ]-ைட பல ேகாணŋகllல நா* ேபா-ேடா 
எQtKkக�m".  
 
"தாராளமா சாr" எ*றா*. 
 
அவr த*8ைடய .�டl கா`ரா\l அnத ]-ைட ேச`tKk ெகா7டாr. 
 
πற9 தா* ெகா7Q வn3,nத ^tதகtைத எQtK ஒvெவா, மாடலாக 
கா7πtதாr. அைனtKm பாrtK\-Q ேநராக 13 பkகtைத எQtK "இnத 
]Qமா3=" எ*றா*. 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"ஓ தாராளமா ெசcWடலாm". 
 
"எs.ேம-". 
 
த* காl9ேல-டைர எQtK Wல எ7கைள த-.\-Q "1.75-2.50 ல-சm 
உllள ஆ9m".  
 
"இர7Qல µ.cWQŋக. கmெப# அvவளr தா* த,m". 
 
"ஓ. oŋக ஒ, வாரm ேவற ]-Qல தŋ9ŋக. அp^றm வnK பா,ŋக உŋக 
]டா*8 உŋகekேக ஆcசrயமாக இ,k9m". 
 
"ெராmப தாŋks". 
 
"அட தாŋkெஸlலாm எKk9. கைலவாண* சா,kகாக நாŋக எ*ன 
ேவ7QமானாHm ெசyேவாm. W#மாrk9 ப7றK ேவsQ சாr. காp 
+ைடk9K அvவளrதா*. ஆனா எŋகள மா3= கைலஞrகek9 நாŋக 
ெசcW ெகாQtதKல மkகll வாsnதா தா* சாr சnேதாஷேம" எ*? 
உணrcWபட vX \ைட ெபMறாr.
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]-.l இ,nத ^ைகpபட ஆlபmகைள எQtK அ3l இ,nத Wtரா\* 
^ைகpபடŋகைள +�tK 9pைபOl ேபா-டா*. 
 
அவll எt3ய காதl க.தŋகைள அவll எ=kக ெசா*ன πற9m பல 
ஆ7Qகll பாKகாtதவ* அைதfm sடv இயk+ அpபளm ெபா=pபK ேபாl 
ெபா=tK தll_னா*. 
 
"ேநா sேமாk+ŋ" எ*ற படtைத இைணயt3h,nK எQtK sேமாk+ŋ 
எ*பைத மாMX "ேநா Wtரா" எ*? ெசyK கலr p=7ட=l πர7- ெசyK 
எ3ேர மா-.னா*. 
 
பைழய 9pைபகைள ேத. அவll தnத ப=pகll அவll சmபnதpப-ட 
எlலாவMைறfm எQtK 9pைபOl ேபா-டா*. 
 
மனm ேலசைடn3,nதK. 
 
ம? நாll அHவலகt3M9c ெச*றrட* ptதm ெசyfm ஊ�யைர அைழtK 
"ஒ, ெப=ய 9pைப ைப ெகா7Q வாŋக" எ*? ெசாlh, அவ* அலŋக=tK 
ைவt3,nத அவll தnத அைனtK ப=pகைள, WXய காr மாடlகll, 
ேகாpைபகll, ேபனாkகll எ*? µMXHm ptதm ெசyதா*. 
 
எlலாவMைறfm பாrtKk ெகா7.,nதாll மால3. "`ஷ* =0v Wtரா 
ேபாOk ெகா7.,k+*றதா. பேல" எ*? >ைனtKk ெகா7டாll. 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மால3ைய உணr இைடெவ_Ol சn3tதா*. "மால3 நா* ஒ, வாரm 
aனாrk9 ேபாேற*" எ*றா*. 
 
"aனாrkகா எ*ன 3mr8". 
 
"அKவா pmமா πரk தா*. ஹாhேடs". 
 
"எ*ன ேவைலk9 ேசரpேபா�ŋகளா". 
 
"� ைபt3யm. o இlலாத இடtKல எனkெக*ன ேவைல". 
 
"ெராmப வ�யா�ŋக. எKk9 ேபா�ŋக ெசாlHŋக". 
 
"அதாmபா ெசா*ேன*ல. எ* πெர7Q ஒ,tத* இ,kகா*. அவைன ேபாy 
பாrkகலாேம*8 தா*". 
 
"ச=. நmபேற*" எ*றாll. 
 
அவeைடய ைககைள π.tK ேலசாக அtt3யவாேற, "எ*ைன ம-Qm 
நm^மா" எ*றா*. 
 
"பாrkகலாm" எ*றாll மால3, அல-cWயமாக ேபpவK ேபாl. 
 
^ேன வnதைடnத க7ண* ந7ப#* ]-.M9 ெச*? ஓyெவQtதா*. 
πற9 அ,+l இ,nத ராம+,�ணr மடt3M9 ெச*? 3யானm ெசyதா*. 
வ,mேபாK பல ^tதகŋகைள அll_ வnதா*. அைனtKm மனைத 
ஒ,ŋ+ைணpபK, 3யானm ெசyவK ேபா*ற தைலp^கll. 
 
"எ*னடா சா`யாரா ஆகpேபாறதா உtேதசமா" எ*றா* ந7ப*.  
 
"ஹா ஹா. இlைலடா. சா`யாரா ஆகாம இ,kகறKkகாக தா* 
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இெதlலாm" எ*றா*. 
 
"எ*னடா ெசாlேற" எ*? \யp^ட* ேக-டா* ம3யழக*. 
 
"ம3, ஐயாm இ* லvடா". 
 
"அடpபா\ ம?ப.fமா, இtதைன வ,ஷtKk9 அp^றமா. ெடl { ஆl 
அபr- இ-". 
 
க"#k காதh* µதl அt3யாt3h,nK அவைள oலcp.தா=l 
பாrtத3h,nK ெச*ற அt3யாயt3l பர" வnK ெச*றK வைர 
அைனtைதfm ெசாlh µ.tதா*. 
 
"ேடy உனk9 ஏtத ஆeதா*டா அவ. ெராmப \t3யாசமா இ,kகா. ெராmப 
\t3யாசமா ேயாWk+றா. z �m � ஹாv பஃr7ட அ ைர- சாys" 
எ*றா*. 
 
"ஆமா*டா நா8m அpப.tதா* >ைனk+ேற*". 
 
"9-" எ*? ெசாlh அவ* உறŋகc ெசlல "ஐ `s z ைலk அ ெஹl" 
எ*? ஒ, 9?nதகவl அ8pπ\-Q இவ8m உறŋகc ெச*றா*, அவll 
உறkகtைத கைலtK\-Q.
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ம?நாll அHவலt3l அவைன காண µ.யாK எ*பைத அவளாl ஏMக 
µ.ய\lைல. மனm அவ8ட* ேபசtK.kக க7கll அவைன பாrkக 
K.tதK. காதhk+ேறாமா இlைலயா எ*ற 9ழpபt3l இ,k9m நாேன 
இpப. த\k+ேறேன, எ*ைன ெத_வாக காதhk+ேற* எ*? ெசா*ன 
க7ண8k9 எpப. இ,k9m. அpப. இ,nKm ஏ* ேபா* ெசyய\lைல. 
ஒேர ஒ, எsஎmஎs 36 ம" ேநரt3l >யாயமா இK. எsஎmஎs எ*ன 
தŋக \ைலOலா \M+றK. அK ச=, இlலா-டா ஒ, இெமOl. எ*ன 
ப7றா* aேனல. ஏேதா ரகWயமா ெசyயறானா. >ஜமாகேவ ேவைலைய 
\-Q\Qவானா. aேன எ*ன ெபŋக�ரா ேபாy பாrpபதM9.  
 
க"#Ol த* >?வனt3* இ*டராெந- தளt3M9 ெச*? அHவலகp 
^ைகpபடŋக_l அவ* இ,k9m படŋகைள ேத.னாll. அவeைடய மனm 
எ3Hm லOkக\lைல.  
 
o7ட ேநரm ேயாWtத πற9, இK மா3= µ.\lலாமl ேபாவK த* 
வாsைகk9m அவ8ைடய வாsைகk9m ச=Olைல. நமk9 இ*8m 30 
நா-கll ெகாQtKk ெகாllேவாm. அதM9ll µ.rk9 வரா\-டாl காதl 
இlைல எ*? µ.r ெசyK அவ8k9m ெத=\tK\-Q தா8m >mம3யாக 
இ,pேபாm எ*? µ.r ெசyதாll. 
 
0ைளயாl µ.ெவQkகkv.யதா காதl. இதயm எ*? ஒ*?k9 ேவைல 
இlைலயா. எlேலா,m Wtரா ேபாலவா. 0ைளk9 ம-Qmதாேன இரr பகl. 
இதயt3M9 எlலா ேநரµm ஒ*? தாேன. 0ைளk9 ம-Qmதாேன ச=-தவ?. 
இதயt3M9 எlலாேம ச= தாேன. 0ைளk9 ம-Qmதாேன நlலK ெக-டK. 

56



இதயt3M9 எlலாேம நlலK தாேன. 0ைளk9 ம-Qmதாேன 
ெகாllைககem ேகா-பாQm இதயt3M9 எlலாேம அ*^m, பாசµm ேநசµm 
தாேன. ம#தவள பாடt3l ெசாlhtத,m µதl பாடm - இதயtதாl 
ேயாWkகா�rகll. 0ைளயாl ேயாWயŋகll. ஹா ஹா. அ*? இதயm 
ம-Qmதா* ேயாWtதK. 0ைள ேயாWpபK ேபாl ந.tKk ெகா7.,nதK.  
 
அnத ஒ, வாரm அவll வாsைகOl மறkகµ.யாத பா3p^ 
ஏMபQt3O,nதK. இைடOl அவ* பல µைற ேபWனாHm அK அவைள 
இ*8m பல]னpபQt3O,nதK. ெவ?m >ைனrகளாக ^ைகpபடt3Hm 
ஒhநாடாkக_Hm ம-Qேம க7ணைன காணpேபா+ேறாேமா எ*ற பயm 
அவைள வா-. எQtதK. க7ண8ட* நா* இ,nK காலŋகll த`s 
3ைரpபடm அlல, அைத ஒ_நாடா\l ப3r ெசyK பாrtKk ெகாllள. 
ரtதµm, சைதfm, ேவrைவfm, 0cpk காM?m, வாசைனfm, உடh* 
�Qகem, அவ* ேபWய ேபcpkகem, அவ8ைடய பாrைவகem இைவ 
அைனtKm ேசrnத >ஜm. �M?k9 �? >ஜm.  
 
தளrnK ேபாy த*8ைடய அைறOl சாynதாll. அவ* ஊ=l இlலாத 
ேபாK ெதாைலகா-W ெப-.ையfm இயkகt தயŋ+னாll. இ*ெனா, 
ெக-ட ெசy3 ேக-க அவll மனm தயாராக இlைல. ெப7ைம எlலா 
நவநாக�கŋகைளfm, ^ர-W Wnதைனகைளfm �k+ சாpπ-டK.  
 
நா* உனkகாக சைமkக தயாr. ேவைல \டt தயாr. o எ*ன ெசா*னாHm 
ெசyயt தயாr. o 3,mπ வா. உ*ைன அைணtKk ெகாll+ேற*. உ* 
ம.Ol எpேபாKm சாயnKk ெகாll+ேற*. o க?p^ ெவllைள .\ 
பாrtதாHm பரவாOlைல. ஆOரm Wtராைவ 3,மணm ெசyKk 
ெகா7டாHm பரவாOlைல. 
 
ேச ேச. நானா. நா* மால3. நா* இtதைன பல]னm இlைல. நா* 
^t3சாh, ைத=யசாh. Wtரா இ,nதாl நா* இlைல. நா* அவைன 
இ*8m காதhkக\lைல. காதhkகலாமா ேவ7டாமா எ*? ேயாWtKk 
ெகா7.,k+ேற*. எ* இதயtதாl அlல. எ* 0ைளயாl µ.ெவQpேப*.
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aேனOl இ,nதேபாK ஐஐ.O* அH`# தளt3h,nK Wtரா\* 
ச{பt3ய ெதாைலேபW எ7 ெத=nKk ெகா7டா*. 
 
ெச*ைன வnதKm அவek9 ேபா* ேபா-டா*. ேபாைன எQtK அவeைடய 
µதl 9ழnைத "மm`, ேவா*" எ*றK இ#ைமயான மழைலOl. 
 
"ஹேலா"  
 
"நா* க7ண* ேபசேற*". 
 
ஒ, >`டt3M9 ம?^றm அைம3 >ல\யK. 
 
"ஓ க7ண*. ெசாlH. எpப. இ,kேக".

 
"நா* நlலா இ,kேக*. o எpப. இ,kேக". 
 
"நா* நlலா இ,kேக*". 
 
"ேபா* எQtதK உ* µதl 9ழnைதயா". 
 
"ஆமா"  
 
"s]- வாys. எpப. இ,k9 மதr�-". 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"ஓ ெராmப நlலா இ,k9. 9ழnைதகeைடய W=pைப பாrtதாl உலகt3l 
ேவ? எKrm ேவ7டாm8 ேதா�K. மனKk9 ெராmப இதமாக இ,k9". 
 
"ஆமாm. அK உ7ைமதா*. உ* hsெப7- எpப.O,kகா,". 
 
"ஓ அவ, ஒ, ெஜm. எ* ேமேல உWேர ைவcW,kகா,. ெவ_z,kெகlலாm 
ேவைல \ஷயமா ேபானாkvட எ*ைன vடேவ அைழcW+-Q 
ேபாOடறா,".  
 
"o சnேதாஷமா இ,k+யா". 
 
"ஆமாm. க7ண* ெராmப சnேதாஷமா இ,kேக*". அவll 9ரhl நQkகm 
ெத=nதK. 
 
"o சnேதாஷமா இ,k+யா". 
 
"இ,kேக* Wtரா. ப- இ- வாs நா- ஈU". 
 
ம?^?m {7Qm அைம3. 
 
"Wtரா, நா* உŋக 9Qmபtைத பாrkக வரலாm8 இ,kேக*. உனk9 
ஓேகவா". 
 
"ஓ வாேய*. தாராளமா". ெசா*னாேள த\ர அK `கrm உ?3யான 
அைழpபாக ெத=ய\lைல. 
 
"ச= இnத வாரm வேர*. உ* ஹsெப7- எ*#k9 ]-ல இ,pபா,*8 
ெசாlH அpப வேர*". 
 
"ஹா. அவr இlலா-டா vட வரலாm o".  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"அவr இlலாதேபாேத வnK\-Q ேபாy\Q" எ*? ெசாlவK ேபாl 
இ,nதK. 
 
"இlைல. உŋக ேப`hேயாட பாrkக8m. ம3யழகைன பாrtேத* அவ* 
ெசா*னா* z ஹாv � pz-.aஃl +-s அpப.*8". 
 
"யா, நmம 97Q ம3யா". µதl µைறயாக கl�= கால பாைஷOl 
ேபWனாll. 
 
"ஹா ஹா. இpப அவ* shm அ7- sமாr- ெத=fமா. மஹாரா�-=யைன 
கlயாணm ப7"k+-Q ]-ல தாtேர ேபாtேர*8 ேபW+-Q இ,kகா*".  
 
"உனk9 கlயாணm ஆOQcசா க7ண*" எ*றாll. அவll 9Mற 
உணrcWfட* ேபWயK ேபாl இவ8k9 ேதா*XனாHm, அவll ப=rட* 
தா* ேபWனாll.  
 
இவ* ^றm அைம3. 
 
"நlலா இ,k+யா க7ண*". 
 
க7கll ப#tதன. வாy உலrnதK அவ8k9. அnத நா*9 ஆ7Q 
அவeைடய >ைனrகll வnK வ?tெதQtதன அவைன. 3யானm ேயாகm 
ெசyதK ஒ,வாரm ைடm `�#l �ெவாO7- ெசyதK ேபால ]ணாக 
ேபானK. 9ரைல �rபQt3k ெகா7Q ேபWனா*. 
 
"கlயாணm ஆகைல Wtரா. ஆனா நlலா இ,kகpேபாேற*" எ*றா*. 
 
"எ*ன இK \Wt3ரமான ப3l". 
 
"ேநrல பாrk9m ேபாK ெசாlேற*" எ*றா*. 
 
அவekேகா இவ* ]-.l வnK பைழய கைத ேபசkvடாேத எ*ற பயm 
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வnதK. ஆனாl அpப. ேபpm ஆll இlைல எ*பKm அவeைடய 0ைள 
ெசா*னK. 
 
"அவWயm வா க7ண*. எனk9m உ*ைன பாrtK ெராmப நாளாcp. வrற 
ச#k+ழைம ஆகாைஷ ]-.l இ,kகc ெசாlேற*. லcpk9 வா. அதாவK 
லcpk9 µ*னா.ேய வா, ேபW+-Q இ,nK-Q சாpπ-Q ேபாகலாm" 
எ*றா*. 
 
"ஹா. மறkகாம உ*ேனாட sெபஷl ராjமா சாவl ப7"Q" எ*றா*. 
 
"ஹா ஹா. ஆஃp ேகாrs" எ*? இைணpைப K7.tதாll. 
 
அவ* மனm ேலசைடnதK. எ*ன ேபசேவ7Qm, எ*ன ெசyய ேவ7Qm 
எ*? {7Qm மனt3ைரOl ஓ-.னா*. இழnத ஒ, வார ேயாகm, 
3யானt3* பல* {7Qm வnதK. ெர- ^l 9.tதK ேபால 
உOrtெதtnதா*.
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ச#k+ழைம காைலOl Wtரா\* ]-Qk9 ஒ, aŋெகாtK, இர7Q ெப=ய 
பாrπ ெபாmைமகeட* இ#p^ ெப-.fட* ெச*றைடnதா* க7ண*. 
 
அ*^ட* வரேவMறனr Wtராrm அவeைடய கணவ8m. Wtரா அ*? 
µtவKm அவ8ைடய க7கைள ேநராக சn3kக µ.யாமl த\tதாll.  
 
ஆகா� 6 அ.k9 ேமl உயரm. மா>றமாக இ,nதாHm நlல sமாr-டாக 
இ,nதா*. Wtரா\* அ,+l அமrnK அவeைடய ைககைள த* ைகOl 
ைவtKk ெகா7ேட ேபWனா*. காமt3னாl π.pபதlல ைககll. அK ஒ, 
ஆ?தl. அவll அ,+l இ,k+றாll எ8m ஆ?தl. அவll ேமl அவ* 
ெகா7ட காதh* அைடயாளm. அவll அ,+ேலேய இ,kக ேவ7Qm எ8m 
ஆவl. இர7Q 9ழnைதகek9 πற9m அவll ேமl `9nத அ*பாக 
இ,nதாr.  
 
காதh* அைடயாளமாக இர7Q அழகான 9ழnைதகll. ஒ*ைற ம.Ol 
ைவtKk ெகாcWk ெகா7ேட, "Wtரா, o ப7ண 9Mறt3M9 உ*ைன 
ெஜOhl ேபாட8m" எ*றா* ச-ெட*?. 
 
ஆகா� ^=யாமl பாrtதாr. Wtரா\M9 க7க_l கலkகm ெத=nதK. 
 
"ஏ*" எ*றாll நQkகtKட*. 
 
"π*ேன எ*ன. kளா#ŋk ம8ஷŋக ேமல ப7ணkvடாK*8 ச-டm 
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இ,nKm இர7Q 9ழnைதகem உ*ைனp ேபாலேவ அcp வாrtK 
வcW,k+ேய" எ*றா*.  
 
"ஹா ஹா" ெவ*? அைனவ,m W=tK ம+snK �s>ைலைய ேலசாk+னr. 
 
πற9 கl�= காலtK ந7பrகll, அவrகeைடய வாsைக, ேவைல, 9Qmபm 
எ*? அைனtKm ேபW �rtதனr. 
 
"ஆகா�, Wtரா காேலjல ெசம 97Q ெத=fமா". 
 
"ஓேஹா அpப.யா பயŋகரமா எ*ைன ஏமாt3-.யா" எ*றா* ஆகா� 
+7டலாக. 
 
"ஐேயா க7ண* பைழய 9pைபகைள +ளரேவ7டாm" எ*றாll சŋகடமாக 
ெந_nK. அவll ெசா*ன3l நm காதl கைதfm ேசrtK தா* எ*? 
ெசாlலாமl ெசா*னாll. 
 
πற9 உணr ப=மாறpப-டK. πற9 அவ8k9 π.tத π*னேகாலாேடா ஐs 
k�µm வnதK. அவ8k9 π.tத உணr வைககைள >ைன\l ெகா7Q 
சைமt3,nதாll. 
 
"அpபா எpப. இvவளr �pபரா சைமkக கtKk+-ேட".  
 
"ஓேஹா, க7ண*, ஆகா� ஒ, சாpபா-Q π=யr. எ* ைகயால தா* 
சாpπQவா,. ெவ_z,k9 ேபானாl vட நா* vடேவ வர�m அவ,k9". 
 
"ஏy, � அK சாpபா-Qk9 ம-Qm இlைல டாrhŋk. உ*ைன \-Q இ,kக 
µ.யாK*8 தா*" எ*றா* ஆகா� ெசlலமாக. 
 
"அpப o கlயாணtKk9 அp^றm ேவைலk9 ேபாகைலயா" எ*? ேக-டா* 
அ3rcWfட*. ஏென*றாl Wtரா ஒ, கா=யr ஒ=ய7ெட- ெப7ணாக 
இ,nதாll. வ,ட3M9 ஒ, 9ழnைத, ]Q சைமயl எ*ெறlலாm அவll 
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ேபpவேத அவ8k9 \யpபாக இ,nதK. "ஏy o ஒ, ஐஐ. ஐஐm எ*ன 
இpப." எ*? ேக-கt ேதா*XயK. 
 
"ஹா ஹா ேவைலயா. இnத πcp 9ழnைதகேளாட க7கைள பாrtதா 
உலகேம மறnK ேபாOQK. அவŋகேளாட இ,nK அவŋக ெசyயற 
ேச-ைடகைள பாkகறK ஒ, ெப=ய pகm, க7ண*" எ*றாll µMXHm 
மாXய ஒ, ெப7ணாy. 
 
அவeைடய µதl ெப7 ெமKவாக அவ#டm வnK "அŋ+ll இnதா 
ேபா-Qkேகா" எ*? த*8ைடய µtKமாைலைய அவ#டm தnதK. 
 
"ஓ ேசா s]-" எ*? வாŋ+k ெகா7Q, {7Qm Wtரா\டேம 3,pπt 
தnதா*. 
 
"க7ண*, o அைத ைவcWkேகா. இKதா* எ* 9-. ரா" உனk9 
ெகாQtத +ஃpQ" எ*றாll. 
 
"எ*ன அழகான ெப7. ேபசாம 18 வ,ஷm ெவO- ப7ண-Qமா" எ*றா* 
நைகcpைவயாக. 
 
"உ* 9?m^ இ*8m மாற\lைல க7ண*. அpப நா* எ*ன உனk9 
மா`யாரா" எ*றாll Wtரா. 
 
ம+scWயான 9Qmபm. அ*பான 9Qmபm. அnத 9Qmபt3l அவ8k9 
எŋ9m இட`lைல. Wtரா அவைன ேந=.யாக க7க_l பாrtதாll 
கைடWயாக. அ3l காதl இlைல. அவ* க7க_Hm, த*ைன ஏமாMXயவll 
தாேன இவll எ*ற ேகாபm இlைல, Kேரா+ எ8m ெந,p^ இlைல. அவll 
சகஜமானாll. அவ* ேலசானா*. 
 
ஆகா�* காதl, அ*^, பாசm அவைள உலகtைதேய மறkகc ெசy3,nதK. 
"இ,kக-Qm சnேதாஷமாக இ,kக-Qm. எ* மன3l வராமl இ,kக-Qm" 
எ*? >ைனtKk ெகா7டா*.  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அைனவ=டµm \ைட ெபM?k ெகா7டா*. 
 
"க7ண*, ேநரm +ைடk9m ேபாK வnK-Q ேபாŋக, oŋக வnK-Q 
ேபானKlல ேநரm ேபானேத ெத=யைல. நlலா ேபச�ŋக. 9ழnைதகem ேத 
ஹா- அ 9- ைடm" எ*றா* ஆகா�. 
 
அவனk9m ந*X vX \ைடெபMறா*. மனm இலகானK. சnேதாஷt3l 
பறnதK. ஒ, ெப=ய பாரm \ல+யK ேபாl இ,nதK. தைல µ. ெவ-. 
வnதK ேபாl pகமாக இ,nதK. நமk9 µ* நா*9 ேபr இ,nK நmைம 
த\kக\-Q πற9 க*]#ய*s அைறk9ll νைழnதK வnதK ேபாl 
இ,nதK. வாy ^7 ஆ9mேபாK நாkகாl அnத ^7ைண �7.யK ேபாl 
ஒ, +ளrcW இ,nதK. ெர- ^l 9.tதK ேபாl அlல அ3l 9_tதK 
ேபாl இ,nதK.
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அ*? அலவலt3l உMசாகமாக இ,nதா* க7ண*. ம3ய உணr 
இைடெவ_Ol மால3ைய சn3pபைத த\rtதா*. 
 
அவll அவ8ைடய அைறOl ஏMப-ட மாMறtைத க7.,nதாll. அவ8ைடய 
µகt3l ஏMப-ட மாMறtைதfm க7.,nதாll. அவைன காணாத அnத 
ம3ய இைடெவ_ையfm அவll \ல+ >*? ரWtதாll. 
 
மாைலOl அHவலக வாசhேலேய அவைள π.tK இttK கா=l ஏMXk 
ெகா7டா*.  
 
"ஏy எ*ன எ*ைன +-நாp ப7Xயா" எ*றாll அவll. 
 
"ஆமா" எ*றா*. 
 
"எŋேக ேபாேறாm"  
 
"எ* ]-Qk9"  
 
"அnத ேபா=ŋk க?p^ ெவllைள ப-.னtதாr மா_ைகkகா". 
 
"m உனk9 வாy ெகாtp^ ெராmப அ3கm தா*. வnK பா, இpேபா".  
 
வாசl கதr >றm மாXO,nதK. கதைவ 3றnதவ_* க7களாl நmப 
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µ.யாத அள\M9 அnத WXய pஃளா- ெசாrkகமாக மாXO,nதK. 
>றŋக_* Wதறlகll, ^3ய பாrt3ராத வ7ணŋகll, வாசைனO* �றlகll, 
�=ைகO* ~றlகll, \ளk9க_* ேகாQகll, ெவ_cசŋக_* ஊடlகll 
எ*? அவைள இனm ^=யாத ஒ, உணrcWk9 தll_யK. 
 
"மால3, எ* ைலpπl கலr ெகா7Q வnத W*னp ெப7ேண, Wtரா இs 
அr- அ*- z ஆr இ*. ெபrமென*-h. அவeைடய ேபா-ேடாs, 
ெல-டrs, அவ ெகாQtத ப=p ெபா,-கll எlலாtைதfm அ�cW-ேட*. 
அK ம-Q`lைல ேநtK ேபாy அவைள பாrtேத*". 
 
"எ*ன ேநtK ேபாO அவைள பாrt�ŋகளா" எ*றாll 9ழpபமாக. 
 
"ஆமா. அவll ேகாடmபாkகt3l தா* இ,k+றாll". 
 
"அழகான 9Qmபm, அ*பான கணவ*. நாŋக பைழய கைத எKrm ேபசைல. 
ஆனாl, அவ மனpல எனkேகா எ* மனpல அவekேகா எnத இடµm 
இlைலŋகறK ேபானKk9 πற9 தா* ெத=cசK. மனp ேலசாOQtK". 
 
"ஏy, இtதைன நாll பாrkகாம இ,nேத அவைள >ைனcW+-Q இ,n�ŋக. 
இpப பாrtK-Q ேவற வnK-mŋகளா, கா=யm உ,pப-ட மா3= தா*" 
எ*றாll சhp^ட*. 
 
"µ-டாll ெப7ேண. நா* அவைள இtதைன வ,ஷm பாrkகாம இ,nதK 
தா* தp^. கைடWயா எ*ைன \-Qpேபான காதhயா தா* எ* மனpல அவ 
pt3+-Q இ,nதா. ஆனா ஒ, 9Qmப ெப7, 9Qmப தைல\, இர7Q 
ெப7க_* தாy இpப. பாrtத πற9 தா* எ* மனpk9 ஆ?தl ஆcp". 
 
"அவ இ*8m அழகா இ,kகாளா". 
 
"பkகtK ]-Q ஆ*-. அழகா இ,nதா எ*ன இlலா-. நமkெக*ன. 
நmைம பt3 ேபpேவாm வா" எ*? அவைள பQkைக அைறk9 அைழtK 
ெச*றா*. 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"பQ" எ*றா* 
 
"ஏy எ*ன அWŋகமா ேபச�ŋக".  
 
"�p, நா* எ*ன நாசரா இlைல ம*�rஅhகானா உ*ைன ேரp ப7ண 
மா-ேட*. பQ. இnத ெப-ல யா,m இKவைர பQkகைல. ேஸா, உனk9m 
ெப-Qk9m இKதா* பrs- அஃேபr ேபாKமா". 
 
அவll ெமKவாக W=tK\-Q பQtதாll. 
 
"க7ைண 0.kேகா". 
 
"ஏy, ஏதாவK வm^ ப7றதா இ,nதா ெசாlhQ. நா* இ*8m உ* 
πரேபாஸைல ஏtKkகைல. அதனாl +s-\s ப7" 9ழpπடாேத". 
ெசாlhQŋக, ெசாlhQ ஆ+O,nதK.  
 
"ஓேஹா k_zபா-ரா. W#மா பாtK நlலா ெக-Qp ேபாO,kேக. க7ைண 
0Q". 
 
அவll க7கைள தனK வலK ைகயாl 0.kெகா7ேட \ளkைக 
அைணtதா*. 
 
πற9 த* ைககைள ெமKவாக எQtதpப.ேய, "ேமேல பா," எ*றா*. 
 
அவll πர`pπl ஆsnதாll. 
 
ேர.யm பய*பQt3 ேமMvைரOl ந-சt3ரŋகll, ேகாll, >லா எ*? ஒ, 
வானெவ_ைய ]-.8ll ெகா7Q வn3,nதாr பர". பகhl ெவ_cசtைத 
எQtKk ெகா7Q இர\l கா-Qm அM^தமான கா-W. 
 
அவll பல �? மா. க-.டt3* ேமl உ-காrnK ஆகாயtைத பாrpபK 
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ேபாl உணrnதாll. மனm இனm^=யாத இ*பtைத அைடn3,nதK. 
 
ெமKவாக அவll அ,+l பQtK அவeைடய வலK ைகைய எQtK "ேமேல 
பா,, அnத இர7Q ந-சt3ரm ெத=fதா. அ3l ஒ, ந-சt3ரm நா* 
இ*ெனா*8 o. அேதா அnத ஆ7 ந-சt3ரm அnத ெப7 ந-சt3ரm ேமl 
ைபt3யmமா3= காதhk9தாm. ஆனா அnத ெப7 ந-சt3ரm அவைன 
பாடாy பQtKதாm" எ*? ெசாlh எtnK அமrnதா*. 
 
அவll ெமKவாக அவன,+l வnK அமrnதாll. அவ* வலK ைகைய எQtK 
ைவtKk ெகா7டாll, "அnத ந-சt3ரµm அவைன ைபt3யமாyதா* லv 
ப7�தாm. இnத வானtKல ெராmப �-ைட +ளpπ+-Q இ,nத அnத 
�=ய* இlைல*8 ெத=cசKm அnத ந-சt3ரKk9 டா*s ஆட8m 
ேபால இ,kகாm" எ*றாll. 
 
"ஓ தாராளமா" எ*? ச-ெட*? ஹாhl νைழnK ஒ, ெம*ைமயான 
பாடh* W.ைய νைழtK த-. \-டா*. 
 
ெம*ைமயான இ,வr ெம*ைமயான அnத பாடh* π*ன#Ol தாŋகll 
ம-Qm தா* உலகm எ*பK ேபாl ஆ.னாrகll. அŋ9 பல க.னŋகek9 
πற9 ஒ, காதl µதl µைறயாக இ*ெனா, காதைல ஏMX,nதK.

69



அt3 யா ய m  18

18

ம? நாll ம3ய உணr இைடெவ_Ol க7ண* ெசா*னா*. 
 
"மால3, நா* ]-ல ேபW-ேட*. >cசயதாrtத3M9 நlல நாe பாrkக 
ெசாlh-ேட*".  
 
"பாrtதாcp. அQtத \யாழk+ழைம. எŋக ]-.ேலfm ேபW-ேட*". 
 
"வாv. பேல". எ*? அவll தைலைய த-.னா*. "இK தா* நlல 
கா=யத=Wk9 அழ9. பாs >ைனk+ற கா=யtைதfm ெசcWµ.k+றK". 
 
"ஹேலா ]-ல நா* தா* பாs" எ*றாll. 
 
"ச= பாs ச=. நாm ெசyய ேவ7.ய கா=யm இ*ெனா*8 இ,k9. நா8m 
ofm ேசrnK Wtரா]-Qk9 ேபாO-Q வnKடலாm. அவைள இ*ைவ-Qm 
ப7"டலாm. உ* 9Qmபm, எ* 9Qmபm, Wல kேளாs ந7பrகll. ேபாKm 
இlைலயா" எ*றா*. 
 
"ச=. ஆனா அவைள ஏ* ேபாy பாkக8m". 
 
"எ*ைன கlயாணm ப7"k+ற `s ெச*ைன கா-. வர ேவ7டாமா" 
எ*றா*. 
 
"ச=, சாயŋகாலm  >வாஸா Wlks ேபாO-Q அவைள ேபாy பாrkகலாm. 
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>cசயதாrtத3M9 ^டைவ எQkக8m". 
 
"ஓேக" எ*றா*. 
 
மாைலOl ^டைவகைள வழkகmேபால ப.tத ெப7கem ப.kகாத 
ெப7கem பணkகார ெப7கem ஏைழ ெப7கem கைடக_l அ.tK 
KைவpபK ேபாl அவem KைவtKk ெகா7.,nதாll. 
 
"எ*னmமா இ*8m எtதைன ேநரm". 
 
"எ*ன கலr எQkகறK*ேன ெத=யைல பா" எ*றாll 9ழpபtKட*. 
 
"oலm எQ. எனk9 π.cச கலr". 
 
"ஓேக" எ*? கைடWயாக வாŋ+ µ.tதாll. 
 
ேநராக வ7.ைய Wtரா\* ]-.* µ* >?t3னா*. 
 
Wtராrk9 த* வ,ŋகால மைன\ைய அXµகpபQt3னா*. 
 
Wtரா க7களாl இவைன பாrtK நmம கைத ெத=fமா எ*பK ேபாl 
ேக-டாll. இlைல எ*பK ேபாl தைலயா-.னா*. Wtரா உllேள ெச*? 
பலகாரm எQtKk ெகா7.,nதேபாK, "உŋக கைத எனk9 ெத=fm8 
இவŋகek9 ெத=fமா" எ*? ேக-டாll மால3, "இlைல" எ*றா*. 
ெப7கll! 
 
"க7ண*, அ,ைமயான ேதrr தா*. மால3, க7ணைன எனk9 ெராmப 
வ,ஷமா ெத=fm. � இs அ ெஜm. oŋகem `கrm அ3r�டசாhதா*" 
எ*றாll. 
 
ெமKவாக W=tK\-Q "எனk9 ெத=fm" எ*? ெசாlhk ெகா7டாll. 
 

71



"ஏy, o >cWயt3M9 வாŋ+ய ^டைவைய கா-டலாேம" எ*? க7ண* 
மால3Oடm ெசாlல அவem ெப-.ைய 3றnK கா-.னாll. 
 
"வாv. அ,ைமயான ெசெல¡* மால3. எனk9 ெராmப π.cச கலr p�" 
எ*றாll Wtரா. "ஆl த ெபs-" எ*? வாst3 வ�ய8pπனாll. 
 
கா=l வnK உ-காrnத மால3, "இnத >cசயm கா*ெஸl" எ*றாll. 
 
"எ*ன"  
 
"ஆமா இnத கlயாணm நடkகாK". 
 
"எ*னாcp உனk9. ைபt3யமா". 
 
"ைபt3யm இlைல. µ-டாll". "oŋக எ*ன ெசா*�ŋக. உŋகek9 π.cச 
கலr p�*8. அவek9 தா* p� π.cW,k9". 
 
"அதனால"  
 
"அதனால எ*ன. அவளk9 π.cசK தா* உŋகek9 π.cW,k9. இ*8m 
உŋக மனpேலrnK அவ ேபாகைல". 
 
"எ*ன µ-டாe மா3= ேபசற டாrhŋக. ைம எ*டயr ஹாr- இs =ஸவr- 
ஃபாr z". 
 
"ேவ7டாm க7ண*. உனk9m எனk9m நQ\ல Wtரா வnதா நா* எ*ைன 
\பcசா=யாக >ைனkகt ேதா*?m". 
 
"இ.ய-" எ*? கt3k ெகா7ேட இடkைகயாl அவைள ஓŋ+ அைறவK 
ேபால ெச*? >?t3k ெகா7டா*. ஓŋ+ வ7.O* ஹாரைன 
அtt3னா*.
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அt3 யா ய m   19

19

அவsைதயான ேநரm. ேகாடmபாkகm பாலt3l ேபாk9வரtK ெந=சhl 
Wkக வ7.ைய >?tத ேவ7. வnதK.

 
ச-ெட*? கதrகைள 3றnK இறŋக µMப-டாll மால3. 
கதrகைளfm க7ணா. ஜ*னlகைளfm ெச*.ெரl லாk ெசyK 
>?t3னா* அவைள. 
 
"ேபசாம உ-கா,". 
 
"எ*ன இறk+\Qŋக நா* ஆ-ேடா எQtK ேபாOk+ேற*". 
 
"ேபசாம உ-கா,..... "  
 
"ச=. எ*ைன ]-ல \Qŋக". 
 
அவ* எKrm ேபச\lைல. ேபpm மன>ைலOHm அவ* இlைல. அவ8k9 
ஈேகா இlைல அவ_டm {7Qm ேபW சமாதானpபQtத. ஆனாl அவ* 
ெசyய \,mப\lைல. ஒvெவா,µைறfm அவைள சமாதானpபQtKவK 
காதhl உைடnத க7ணா.ைய ெப\காl ேபா-Q ஒ-. ஒ*றாக இ,pபK 
ேபாl ெசyfm µயMWk9 சமமா9m. அவ* அைம3OHm அவ* ேகாபm 
ெத=nதK. 
 
அவem அைம3யாக இ,nதாll. அவll மன3l எnத எ7ண ஓ-டŋகem 
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இlைல. ேகாபm இlைல. சMேற ஏமாMறm இ,nதK. Wtரா\* அளrk9 
அவ* {K த*னாl பா3pைப ஏMபQtத µ.ய\lைலேய எ*ற வ,tதm 
இ,nதK. அவll ஈேகா அவைள KைளtதK. oல >றm. ேச. இ*? அவll 
]-.M9 ேபாகாமேலேய இ,n3,kகலாm. அவைள பாrkகாமேலேய 
இ,n3,kகலாm. அவek9 oலm >றm π.k9m எ*ற \ஷயm எனk9 
ெத=யாமேலேய இ,n3,kகலாm. எlலாm க7ணனாl வnதK. எKkகாக 
அவ* எ*ைன அவll ]-Qk9 அைழcW+-Q ேபாO,kக8m. எlலாm அவ* 
தp^. அவ* தp^ தா*. இpேபாK ேபW πரேயாஜன`lைல. இtKட* 
>?t3k ெகாllள ேவ7.யK தா*. 
 
ெந=சl �ராக 15 >`டt3l ]-ைட வnK அைடnதனr.  
 
"எ*ைன எŋக ]-ல .ராp ப7ணc ெசா*ேன*". 
 
"ேபசாம வா". 
 
அவll அைம3யாக அவைன π* ெதாடrnதாll. 
 
ஹாhl உllள ேசாபா\l அவll அமrnதாll. ]-ைடc pMXp பாrtதாll, 
அவrகeைடய ^3ய வாsைகkகாக {7Qm வ.வைமkகpப-ட ]Q. அழகாக 
இ,nதK. அவeைடய WXய ^ைகpபடtைத த* உணr ேமைச {K 
ைவt3,nதா*. 
 
அவைள உ-கார ைவtK\-Q அவ* ^tதக அலமா=ைய 3றnK எைதேயா 
ேத.னா*. ேகாபமாக அவ8k9 +ைடkகாத ^tதகŋகைள எQtK ]Wனா*. 
πற9 +ைடtதK அவ* ேத.ய அவ* பll_p ப,வtK ஆ7Q மலr ^tதகm. 
அவ8ைடய ப3ேனாராவK வ9pπl பll_O* Wறnத மாணவனாக அவைன 
ேதrnெதQt3,nதாrகll. அnத வ,ட ஆ7Q மல=l அவ8ைடய ேப-.fm 
ெவ_யா+ இ,nதK. 
 
அைத எQtKk ெகா7Q, தா* அவ_டm கா-ட ேவ7.ய பkகtைத 3றnK 
அவll µகt3* µ* o-.னா*. 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"இதpபா, மால3, இK தா* எ*8ைடய கைடW µயMW உ* ேமl நா* 
வcW,kகற அ*ைபfm காதைலfm ^=ய ைவkகறKk9. இKk9m o 
சமாதானm ஆகைல*னா o உ* வ� நா* எ* வ�. நாைளkேக ேவைலைய 
ரா�னாமா ெசyK-Q ேவற ேவைல ேத.k+ேற*. o யாைர ேவ7QமானாHm 
கlயாணm ப7"kேகா. ஆனாl ஒ*8 இ*#k9 o சமாதானm ஆO-டா 
இ#ேம Wtராைவ பt3 ேபசேவ vடாK. 9Xpபா o சாவற வைரOHm 
எ*ேனாட இ,pேப*8 ெசா*னா இைத கா7πkகேற*" எ*? \ரைல 
பkகt3* நQ\l ைவtK அவll க7கek9 ேநராக o-.னா*. 
 
ஆ7Q மல=l அவ8ைடய ேப-. ப3வா+ இ,nதK. அவ8ைடய 
^ைகpபடm, அவ8k9 π.tத ெபா,-கll, ந.கr, ந.ைக, பாடm, நாQ, >றm, 
உணr எ*? எlலாm. அ3l >றt3M9 எ3ராக - oலm எ*? இ,nதK. 
 
"பா, மால3, இK எ*ேனாட 11th sடா*ெடr- svl ^k. அnத ேநரtKல 
Wtராேவா பtராேவா ேவ? யா,ேம இlைல. எnத ஆ"fm எ* மனpல 
இlைல. இைத o ^=cWkகறKm ஏtKkகறKm உ* இ�டm. ஆனா ஒ*8 
இைத o ஏtKk+-டா கைடW வைரOHm எ*ைன \-Q ேபாகமா-ேட* 
சt3யm ப7"t தர�m. இlைல*னா நmம கlயாணேம ேவ7டாm" எ*? 
ேகாபமாக ெசாlh\-Q அpஸlz- ேவா-காைவ 3றnK ஒ, ேகாpைபOl 
ஊMX உணr ேமைசk9 அ,+l ெச*றமrnK 9.kக Kவŋ+னா*.  
 
அவll ெமKவாக அnத ^tதகtைத ைகOl எQtKp பாrtதாll. Wtரா அவ* 
வாs\l ஐஐ. மt3Ol தா* νைழnதாll. அவ8k9m அவek9m oல >றm 
π.t3,nதK ஒ, ஏேதrைசயான \ஷயm.  
 
ெமKவாக அவன,+l ெச*? அமrnதாll. அவ* அைம3யாக pவMைற 
பாrtத வ7ணm 9.tKk ெகா7.,nதா*. அவll µ* அவ* 9.tதேத 
இlைல. ெப,mபா*ைமயான பானŋகll ெவ?m அழ9k9 ம-Qேம 
ைவt3,nதா*. அlலK வ,பவrகek9 தர ம-Qேம. அHவலக 
பாr-.OHm சMேற அ,nKவா*. அவ* இ*? 9.pபK அவek9 \யpபாக 
இ,nதK. அதM9 தா8m காரணேமா எ*ற 9Mற உணrrm வnதK. 
 
ெமKவாக அவனK வலK ைகைய π=tK அ3l த*8ைடய வலK 
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உllளŋைகைய ப3tK "ஐ πரா`s" எ*றாll. 
 
அவ* அவைள 3,mπ ேநாராக க7க_l பாrtதா*. அnத க7க_l 
உ7ைம இ,nதK. ெத_r இ,nதK. ம*#p^ ேகா,m ெகcசl இ,nதK. 
 
அவைன எtpπ >Mக ைவtK அவைன இ?க அைணtதாll மால3. காrk 
உைடnத xயr பா-.ைல ேபால காதl ெப,kெகQtK ஓ.யK அŋ9. 
சnேதகm, பயm, பாKகாpπ*ைம, ெபாஸUvெநs ேபா*ற காrk9கll 
உைடnத காதl வாf அ3ேவகtKட* ெவ_ேயXயK. அnத அைணp^ 
இ*8m இ?+யK. அவ8k9 0cp µ-Qm ேபாh,nதK. அவll எKrm 
ேபச\lைல. ம*#p^ ேக-க\lைல. ம*#p^ ேக-க ேவ7.ய அவWயm 
இlைல. காதhl இ,வ,k9m ஒ,வ,k9 ஒ,வr பlேவ? உ?3ய_pபKm 
நmπkைக அ_pபKm கடைமயா+\Q+றK. அவ* அவ8ைடய கடைமைய 
ெசyK\-டா*. அவll அவeைடய கடைமைய ெசyKk ெகா7.,nதாll. 
அpபtk+lலாத அைணகll இlலாத அ*ைப அll_t தnKk 
ெகா7.,nதாll. ெபயrகll அவrகll வாsைகOh,nK மைறnதன. கl\, 
அŋ~காரm, அnதsK, ஊr, ெபயr, Wtரா, ஆகா�, p�தா, ராஜாராm, Wஇஓ 
எ*? அைனவ,m மைறnK அnத ^3ய ெசாrkகt3* ெசயMைகயாக 
பர"யாl ேதாM?\kகpப-ட வா*ெவ_Ol இர7Q ந-சt3ரŋகll ஒ*? 
தாேனா எ8m அள\M9 π*# πைணnK அ*^ எ8m ப=pகைள அll_t 
தnKk ெகா7.,nதன. 
 
காM?k9 எ*ன ேவh  
கடHk9 எ*ன 0. 
கŋைக ெவllளm v7Qk9llேள அடŋ+\டாK 
மŋைக உllளm Kllem ேபாK \லŋ9கll ஏK 
 
பைழய பாடl >ஜமா+ ெகா7.,nதK. 

 
 

µ"#m
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ேமாக) *+,-ண/rt23) πற பைடp:கll:

	 1.	 ேமMேக ெசlHm \மானm – 4 பாகŋகll

	 2.	 கைடW ேப-. 

	 3.	 ெமlலk ெகாlேவ*

	 4.	 எ* ைக π.tதவ*

	 5.	 ேபாதாெத8m மனm

	 6.	 க?p^ வரலா?

	 7.	 =Kேவnதr

	 8.	 க"#k காதl

	 9.	 ேநMைறய கlலைற

	 10.	 இ*8m ெபயr ைவkக\lைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேமMேக ெசlHm \மானm ெமா� ெபயrp^)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவMைற oŋகll ~sக7ட தளŋக_l காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க,tKkகைள leomohan@yahoo.com எ8m µகவ=k9 எt3 
அ8p^ŋகll. ந*X.

Visit http://www.youtube.com/leomohan to watch Corporate World Challenges 
Video Series in Tamil by Mohan Krishnamurthy. 
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